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1. Rocznica I Komunii Świętej dziś na Mszy św. o godz. 1130.

2. Ostatnie nabożeństwo majowe dziś o godz. 1815.

3. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

 Wspólnota Magnificat  zaprasza na spotkanie z katechezą prof. Ze-

nona Ziółkowskiego   w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800.

 Duszpasterstwo  Akademickie  w  poniedziałek  po  Mszy  św.

o godz. 1900.

 Bractwo Adoracyjne w piątek na Mszy św. o godz. 1900. Po Mszy św.

spotkanie z koordynatorami.

4. Nabożeństwa czerwcowe w dni powszednie po Mszy św. o godz. 1800; w niedziele i

święta o godz. 1815.

5.  Pierwszy piątek miesiąca  przypada w tym tygodniu. Spowiadamy podczas wszyst-

kich Mszy św.  i po południu od godz. 1700.

6. Uroczystość Bożego Ciała przypada w czwartek, 4 czerwca. Procesja parafialna wyru-

szy z kościoła po Mszy św. prymicyjnej o godz. 1015, którą odprawi neoprezbiter, ks. To-

masz Śliwiński i przejdzie ulicami: Deotymy, Brożka, Ciołka, Obozową i Deotymy do ko-

ścioła.  Właścicieli  samochodów parkujących na trasie  procesji  prosimy,  aby na czas

przejścia procesji usunęli swoje auta. Dołóżmy starań, aby udekorować nasze okna i

balkony. W oktawie Bożego Ciała uroczyste Nieszpory z procesją po Mszy św. o godz.

1800.

7. Próba dla dziewczynek sypiących kwiatki podczas procesji Bożego Ciała w ponie-

działek i środę o godz. 1730 przed kościołem.

8. VIII Święto Dziękczynienia obchodzimy w przyszłą niedzielę. Tradycyjnie zbierać bę-

dziemy  przed  kościołem  ofiary  do  puszek  z  przeznaczeniem  na  budowę  Świątyni

Opatrzności Bożej – Wotum Wdzięczności Narodu Polskiego.

9. Adorujący Najświętszy Sakrament spotykają się w przyszłą niedzielę na Mszy św. o

godz. 1300. Po Mszy św. wręczenie dyplomów z racji 5-lecia, 10-lecia, 15-lecia, 20-lecia,

25-lecia wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej parafii.



10.Trwają prace związane z renowacją posadzki w kościele, polegające na uzupełnie-

niu ubytków, szlifowaniu , zabezpieczeniu i utwardzeniu. Prace potrwają kilka tygodni i

prowadzone są przeważnie w nocy. Wiernych przepraszamy za możliwe niedogodności

i prosimy o wyrozumiałość.

11.Ofiary do puszek na KUL zbieramy dziś przed kościołem.

12.Nowy numer Koła św. Józefa można nabyć dziś przed kościołem.

13.W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele śp. Jerzego Stachlewskiego,

Edwarda Rybkowskiego .Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. Wieczny odpo-

czynek .......


