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1. Nabożeństwo czerwcowe i procesja eucharystyczna  dziś o godz. 1815. 

2. Ze zrozumieniem i radością przyjmujemy decyzje władz odnośnie zniesienia 

dotkliwych restrykcji dotyczących udziału wiernych w nabożeństwach 

liturgicznych. Mamy nadzieję na rychłą normalizację w tym obszarze.  

3. Nabożeństwa czerwcowe w dni powszednie bezpośrednio po Mszy św. o godz. 

1800,     w niedzielę i święta o godz. 1815. 

4. Kandydatów do bierzmowania, którzy przyjmują ten sakrament w niedzielę, 21 

czerwca, zapraszamy na spotkanie organizacyjne we wtorek, 9 czerwca o godz. 

1930. 

5. Uroczystość Bożego Ciała przypada w czwartek, 11 czerwca. Msze św. tego dnia 

będą odprawione według porządku niedzielnego o godz. 630, 800, 900, 1015, 1130, 

1300 i 1900. Tradycyjne cztery ołtarze zostaną usytuowane wokół kościoła i po 

Mszach św. indywidualnie, w gronie najbliższych będzie można się przy nich 

pomodlić. W oktawie Bożego Ciała uroczyste Nieszpory ze Mszą św. o godz. 1800. 

6. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w tym roku wyjątkowo w małych 

grupach poczynając od soboty 13 czerwca przez trzy kolejne soboty czerwca 

na Mszach Św. w gronie najbliższych, zgodnie z wcześniej ustalonym 

programem.  

7. Adorujący Najświętszy Sakrament spotkają się w przyszłą niedzielę  na Mszy 

św. o godz. 1300. Po Mszy św. uroczystość wręczenia dyplomów osobom 

świętującym okrągłe jubileusze wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu 

(30.25.20.15.10 i 5 lecie). 



8. Niezadawalający stan pokrycia kopuł na dachu świątyni przyspieszył 

rozpoczęcie planowanych prac konserwacyjnych, które będą trwały przez 

najbliższych kilka tygodni w zależności od pogody. Polegają one na usunięciu 

rdzy z powierzchni blaszanej, oczyszczeniu i odtłuszczeniu całej powierzchni 

kopuł, pokryciu substancją antykorozyjną i pomalowaniu wysokiej jakości 

farbą. Z wdzięcznością przyjmiemy od was każdą pomoc materialną, chociaż 

świadomi trudnej sytuacji w jakiej wszyscy się znaleźli, nie ośmielamy się o 

to prosić.   

9. Wszystkim, którzy w tym trudnym czasie poczuwają się do materialnej 

odpowiedzialności za świątynię i parafię składamy serdeczne „Bóg zapłać” 

za każdą ofiarę do puszek w kościele i wpłatę na konto parafialne. W intencji 

wszystkich ofiarodawców i dobrodziejów parafii odprawiana jest w każdą 

pierwszą niedzielę miesiąca Msza św. dziękczynna o godz. 1015. 

10. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

11. Są wolne intencje Mszy św. w najbliższym czasie rano. Osoby zainteresowane 

zapraszamy do zakrystii. 

12. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” można 

otrzymać po Mszach św. Cena tygodnika to 6 zł. plus dobrowolna ofiara na druk 

kolorowej wkładki i fundusz ministrancki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


