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1. Nabożeństwo majowe dziś  o godz. 1815. 

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

rodzicami na Mśzy ś w. inicjacyjnej dziś  o godz. 1130. Po Mśzy ś w. śpotkanie z 

rodzicami w go rnym koś ciele. 

3. Uroczystość św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika patrona Polśki i 

metropolii przypada w dniu jutrzejśzym. 

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

w niedzielę i ś więta o godz. 1815. 

5. Nabożeństwo do Św. Józefa o rozeznanie i rozwój powołania 

chrześcijańskiego przez mężczyzn w czwartek, 19 maja o godz. 2000. 

Naboz en śtwo zakon czy śię Apelem Jaśnogo rśkim o godz. 2100.   

6. Nabożeństwo do św. Rity, o rozeznanie i rozwój powołania chrześcijańskiego 

przez kobiety i dziewczęta w przyśzłą niedzielę, 22 maja o godz. 2000. 

Naboz en śtwo zakon czy śię Apelem Jaśnogo rśkim o godz. 2100.  

7. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w tym roku w małych grupach przez 

kolejne śoboty maja i czerwca na Mśzach Ś w. w gronie najbliz śzych, zgodnie z 

wcześ niej uśtalonym programem.  

8. Rocznica I Komunii św. w uroczyśtoś c  Boz ego Ciała w czwartek, 16 czerwca na 

Mśzy ś w. o godz. 1015. 



9. X Forum Krajowe Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w 

Parafiach odbędzie śię w naśzej parafii, w śobotę i niedzielę, 21 i 22 maja.  

Zaprośiliś my nan  delegacje i duśzpaśterzy z trzydzieśtu oś rodko w w Polśce, w 

kto rych trwa – podobnie jak u naś – całodobowa adoracja Najś więtśzego 

Śakramentu. Warto przypomniec , z e inicjatorem foro w była naśza parafia, i z e 

pierwśze takie forum odbyło śię na Kole w 2012 roku z racji jubileuśzu 25. lecia 

wieczyśtej adoracji. Od tamtej chwili upłynęło dzieśięc  lat i moz na powiedziec , z e 

hiśtoria zatoczyła koło. Centralnym punktem programu forum będzie Mśza ś w. pod 

przewodnictwem nuncjuśza apośtolśkiego, kś. abpa Śalvatore Pennacchio w 

śobotę, 21 maja o godz. 1900, do ucześtnictwa w kto rej wśzyśtkich śerdecznie 

zapraśzamy.  

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

adoracyjnej w naszym sanktuarium przed Najświętszym Sakramentem o 

pokój w Ukrainie. 

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

12. 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. 

13. 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.  

14. Z okazji jubileuszu 35. lecia nieustającej adoracji Najświętszego Sakramentu 

w naszej parafii, a także pierwszej rocznicy ustanowienia na Kole 

Sanktuarium św. Józefa oraz jubileuszowego X Forum Wieczystej Adoracji 

Najświętszego Sakramentu w Parafiach, które odbędzie się w naszej 

wspólnocie w dniach 21-22 maja, dr Edgar Sukiennik przygotował 

wyjątkową publikację „W drodze do Sanktuarium”. Książkę można dziś nabyć 

z autografem autora po Mszach św. przy wyjściu z kościoła w cenie 50 zł. 

15. W minionym tygodniu poz egnaliś my w naśzym śanktuarium śp. Halinę Toczek. 

Pamiętajmy o niej w naśzych modlitwach. Wieczny odpoczynek ..... 

 


