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1. Gościmy dziś w naszej parafii misjonarza z Dominikany, ks. Jacka Swęda. 

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. 

2. Nabożeństwo majowe dzis  o godz. 1815. 

3. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

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

1800. 

• Bractwo Adoracyjne w czwartek na Mszy s w. o godz. 1900. Po Mszy s w.   

spotkanie koordynatoro w. 

4. Nabożeństwa majowe i czerwcowe w dni powszednie bezpos rednio po Mszy s w. 

o godz. 1800, w niedzielę i s więta o godz. 1815. 

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

wszystkich Mszy s w. i po południu od godz. 1700. 

6. Z racji pierwszej soboty miesiąca naboz en stwo czuwania z Maryją po Mszy s w. 

o godz. 1900 do Apelu Jasnogo rskiego o godz. 2100. 

7. XV Święto Dziękczynienia będziemy obchodzic  w przyszłą niedzielę, 5 czerwca 

pod hasłem: „Dziękujemy za błogosławionych Kardynała Stefana Wyszyn skiego i 

Matkę Elz bietę Ro z ę Czacką”. Tradycyjnie będziemy zbierac  przed kos ciołem ofiary 

do puszek z przeznaczeniem na budowę S wiątyni Ópatrznos ci Boz ej – wotum 

wdzięcznos ci narodu polskiego. 



8. 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.  

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

Mszy s w. o godz. 1015. 

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 zakrystii 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 Mszach s w. Cena numeru to 8 zł. plus 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 przygotowano dwie publikacje 

dotyczące naszej wspólnoty parafialnej. Obie z autografem autorów można 

dziś nabyć przy wyjściu z kościoła w cenie 50 zł. 

15. W minionym tygodniu poz egnalis my w naszym sanktuarium śp. Mirosława 

Olczaka i Bożenę Krydowską. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. 

Wieczny odpoczynek ..... 

 

 
 

 



 


