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1. W piątek obchodzimy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Sto lat temu, 

w czerwcu 1921 roku, w bazylice Serca Jezusowego w Krakowie pasterze Kościoła po-

święcili Polskę Sercu Bożemu. W tym roku uczynią to ponownie, a w łączności z nimi 

wierni zebrani w swoich parafiach, również w naszej parafii dokonamy tego aktu zawie-

rzenia podczas nabożeństwa czerwcowego. Nabożeństwo zakończymy procesją eucha-

rystyczną. Informujemy, że z racji uroczystości w tym dniu nie obowiązuje nas post 

piątkowy. Natomiast w sobotę obchodzimy liturgiczne wspomnienie Niepokalanego 

Serca Najświętszej Maryi Panny.  

 

2. W poniedziałek podczas Mszy Św. o godz. 18.00 będziemy modlili się w in-

tencji o. Roberta Stachowiaka z okazji jego imienin.  

 

3.We wtorek przypada dziewiąty dzień nowenny ku czci Św. Antoniego z Padwy. 

Msza Św. z modlitwami nowennowymi o godz. 18.00. Wszystkich czcicieli św. 

Antoniego serdecznie zapraszamy. 

 

4. W oktawie Bożego Ciała przez osiem dni oddajemy cześć Jezusowi Eucharystycznemu 

przez udział w procesji eucharystycznej podczas nabożeństwa czerwcowego: w dni po-

wszednie o godz. 18.30, w niedzielę o godz. 17.30. W czwartek na zakończenie oktawy 

Bożego Ciała dokonamy poświęcenia wianków i ziół. 

 

5. W przyszłą niedzielę 13 czerwca obchodzimy święto św. Antoniego z Padwy, który  

w naszej świątyni czczony jest w szczególny sposób w każdy wtorek. Z racji święta 

naszego patrona podczas Mszy Św. o godz. 18.00 zostanie wygłoszone okolicznościowe 

kazanie oraz poświęcimy chleby, które po Mszy Św. zostaną rozdane wszystkim 

wiernym. W tym dniu bezpośrednio po Mszy Św. odbędzie się również procesja fatimska, 

podczas której będziemy odmawiali różaniec w intencji wynagradzającej za grzechy 

którymi jest obrażany Pan Bóg oraz o łaskę nawrócenia dla grzeszników. Serdecznie 

zapraszamy. 

 



 

6. Pragniemy poinformować, że w miesiącu czerwcu kiedy po Mszy Św. wieczornej od-

prawiamy nabożeństwo czerwcowe, środowe modlitwy do Matki Bożej Nieustającej Po-

mocy będziemy odprawiali przed Mszą Św., czyli o godz. 17.45. 

 

7. Składamy serdeczne podziękowanie rodzicom dzieci pierwszokomunijnych z pierw-

szej grupy za złożony dar ołtarza w postaci nowego przenośnego głośnika.  

 

8. W ostatnim tygodniu zostały złożone dwie ofiary bezimienne w wysokości 300 zł  

i  100 zł. na renowację obrazu św. Józefa. Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.  

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 

 

 


