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1. XV Święto Dziękczynienia obchodzimy dziś  pod haśłem: „Dziękujemy za 

błogośławionych Kardynała Stefana Wyśzyn śkiego i Matkę Elz bietę Ro z ę Czacką”. 

Tradycyjnie zbieramy przed koś ciołem ofiary do puśzek z przeznaczeniem na 

budowę S wiątyni Opatrznoś ci Boz ej – wotum wdzięcznoś ci narodu polśkiego. 

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

3. Zespoły parafialne śpotykają śię w tym tygodniu: 

• Wspólnota Apostolska Magnificat w poniedziałek po Mśzy ś w. o godz. 

1800. 

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

sakramentu bierzmowania i tych, którzy nie przyjęli jeszcze tego 

sakramentu na śpotkanie we wtorek, 7 czerwca, o godz. 2000 w dolnym koś ciele. 

5. Nabożeństwa czerwcowe w dni powśzednie bezpoś rednio po Mśzy ś w. o godz. 

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

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

kolejne śoboty czerwca na Mśzach ś w., zgodnie z wcześ niej uśtalonym programem.  

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

Mśzy ś w. o godz. 1015. 

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

adoracyjnej w naszym sanktuarium przed Najświętszym Sakramentem o 

pokój w Ukrainie. 

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



10. 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. 

11. Pielgrzymkę dla dzieci i rodziców do Sokółki, Supraśla, Świętej Wody i Zuzeli 

organizuje Bractwo Adoracyjne w śobotę, 11 czerwca. Szczego łowe informacje na 

ulotkach przy wyjś ciu z koś cioła i na śtoliku przy kaplicy adoracji. 

12. Ks. Profesora Witolda Kaweckiego, redemptorystę, gościć będziemy w naszej 

parafii w przyszłą niedzielę, 12 czerwca. Kś. Profeśor wygłośi kazania podczaś 

wśzyśtkich Mśzy ś w., a przy wyjś ciu z koś cioła będzie moz na nabyc  jego najnowśzy 

„Najpiękniejśzy przewodnik po Rzymie” z autografem autora.  

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. W minionym tygodniu poz egnaliś my w naśzym śanktuarium śp. Danutę 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


