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1. Od wczoraj gościmy uczestników X Forum Krajowego Wieczystej Adoracji 

Najświętszego Sakramentu w Parafiach z ponad dwudziestu os rodko w w 

Polsce, w kto rych trwa – podobnie jak u nas – całodobowa adoracja Najs więtszego 

Sakramentu. Warto przypomniec , z e inicjatorem foro w była nasza parafia, i z e 

pierwsze takie forum odbyło się na Kole w 2012 roku z racji jubileuszu 25. lecia 

wieczystej adoracji. Ód tamtej chwili upłynęło dziesięc  lat i moz na powiedziec , z e 

historia zatoczyła koło. Centralnym punktem programu forum była wczorajsza 

Msza s w. pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego, ks. abpa Salvatore 

Pennacchio. Dzis  realizowane są kolejne punkty programu. Forum zakon czymy 

uroczystą Mszą s w. o godz. 1300. 

2. Nabożeństwo majowe dzis  o godz. 1815. 

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

przez kobiety i dziewczęta dzis  o godz. 2000. Naboz en stwo zakon czy się Apelem 

Jasnogo rskim o godz. 2100. 

4. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

• Wspólnota Apostolska Magnificat w poniedziałek po Mszy s w. o godz. 

1800. 

5. Zapraszamy młodzież szkół podstawowych z klas 8  przygotowującą się do 

sakramentu bierzmowania i tych, którzy nie przyjęli jeszcze tego 

sakramentu na spotkanie we wtorek, 24 maja o godz. 2000 w dolnym kos ciele. 

6. Nabożeństwa majowe w dni powszednie bezpos rednio po Mszy s w. o godz. 1800,     

w niedzielę i s więta o godz. 1815. 

7. Rocznica śmierci błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, 

arcybiskupa metropolity gniez nien skiego i warszawskiego, prymasa Polski 

(+1981) przypada w sobotę, 28 maja. Będzie to pierwsze wspomnienie nowego 

błogosławionego w liturgii Kos cioła. 



8. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego obchodzic  będziemy w przyszłą 

niedzielę, a od piątku rozpoczynamy nowennę do Ducha S więtego. 

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

kolejne soboty maja i czerwca na Mszach s w. w gronie najbliz szych, zgodnie z 

wczes niej ustalonym programem.  

10. Rocznica I Komunii św. w uroczystos c  Boz ego Ciała w czwartek, 16 czerwca na 

Mszy s w. o godz. 1015. 

11. Misjonarza z Dominikany, ks. Jacka Swęda będziemy gos cic  w naszej parafii w 

przyszłą niedzielę. Podczas Mszy s w. ks. Jacek wygłosi kazania misyjne, a przy 

wyjs ciu z kos cioła będzie moz na wspomo c materialnie działalnos c  misyjną księz y 

michalito w na Dominikanie. 

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

adoracyjnej w naszym sanktuarium przed Najświętszym Sakramentem o 

pokój w Ukrainie. 

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

14. 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. 

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

otrzymac  po Mszach s w. Cena numeru to 8 zł. plus dobrowolna ofiara na druk 

kolorowej wkładki.  

16. 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 przygotowano kolejną publikację 

dotyczącą naszej wspólnoty parafialnej. Jest to bogato ilustrowane 

kalendarium, będące kronikarskim zapisem wydarzeń z ostatniego 

piętnastolecia. Książkę z autografem autorki można dziś nabyć przy wyjściu 

z kościoła w cenie 50 zł. 

17. W minionym tygodniu poz egnalis my w naszym sanktuarium śp. Marię Guzek 

Władysława Chlebowskiego i Barbarę Ignut. Pamiętajmy o nich w naszych 

modlitwach. Wieczny odpoczynek ..... 


