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1. Dziś, na mocy Dekretu o Sanktuarium, już po raz drugi świętujemy 

uroczystość odpustową. Sumę o godz. 1015 z kazaniem okolicznościowym 

odprawi ks. prof. Czesław Parzyszek, były wieloletni prowincjał księży 

pallotynów. 

2. Nabożeństwo majowe i procesja eucharystyczna dziś  o godz. 1815. 

3. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przypada we wtorek, 3 

maja. Mśze ś w. będą odprawiane w porządku niedzielnym. 

4. Bractwo Adoracyjne śpotyka śię w czwartek na Mśzy ś w. o godz. 1900. Po Mśzy ś w.   

śpotkanie koordynatoro w. 

5. Pierwszy piątek miesiąca przypada w tym tygodniu. Spowiadamy podczaś 

wśzyśtkich Mśzy ś w. i po południu od godz. 1700. 

6. Z racji pierwszej soboty miesiąca naboz en śtwo czuwania z Maryją po Mśzy ś w. 

o godz. 1900 do Apelu Jaśnogo rśkiego o godz. 2100. 

7. Dzieci przygotowujące się do rocznicy I Komunii św. śpotykają śię wraz z 

rodzicami na Mśzy ś w. inicjacyjnej w niedzielę, 15 maja  o godz. 1130. Po Mśzy ś w. 

śpotkanie z rodzicami w go rnym koś ciele. 

8. Nabożeństwa majowe w dni powśzednie bezpoś rednio po Mśzy ś w. o godz. 1800,     

w niedzielę i ś więta o godz. 1815. 



9. Rocznica I Komunii św. w Uroczyśtoś c  Boz ego Ciała w czwartek, 16 czerwca na 

Mśzy ś w. o godz. 1015. 

10. Duet muzyczny SANCTUS, kto ry koncertował juz  w naśzym koś ciele,  wyśtępuje 

dziś  podczaś wśzyśtkich Mśzy ś w. z oprawą muzyczną, a po liturgii z 

minikoncertem. Po Mśzach ś w. moz na nabyc  płyty z ich nagraniami za dobrowolną 

ofiarę przeznaczoną na leczenie chorego dziecka. 

11. Prosimy każdego – w dowolnym czasie – o piętnaście minut modlitwy 

adoracyjnej w naszym sanktuarium przed Najświętszym Sakramentem o 

pokój w Ukrainie. 

12. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakryśtii lub kancelarii parafialnej. 

13. Są wolne intencje Mszy św. w tym tygodniu rano. Ośoby zaintereśowane 

zapraśzamy do zakryśtii. 

14. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona jeśt na Seminarium Duchowne w 

Warśzawie. 

15. Wszystkim, którzy poczuwają się do materialnej odpowiedzialności za 

świątynię i parafię składamy serdeczne „Bóg zapłać” za każdą ofiarę 

składaną na tacę, 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. 

16. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” moz na 

otrzymac  po Mśzach ś w. Cena numeru to 8 zł. pluś dobrowolna ofiara na druk 

kolorowej wkładki.  

17. W minionym tygodniu poz egnaliś my w naśzym śanktuarium śp. Wiesława 

Szabłowskiego. Pamiętajmy o nim w naśzych modlitwach. Wieczny 

odpoczynek... 

 

 

 
 

 



 


