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1. Uroczyste nieszpory eucharystyczne z procesją i nabożeństwo czerwcowe  

dziś  o godz. 1815. 

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

chrześcijańskiego przez mężczyzn dziś  o godz. 2000. Naboz eń śtwo zakoń czy śię 

Apelem Jaśńogo rśkim o godz. 2100.   

3. Zespoły parafialne śpotykają śię w tym tygodńiu: 

• Adorujący Najświętszy Sakrament dziś   ńa Mśzy ś w. o godz. 1300. Po 

Mśzy ś w. uroczyśtoś c  wręczeńia dyplomo w ośobom ś więtującym okrągłe 

jubileuśze wieczyśtej adoracji Najś więtśzego Sakrameńtu 

(35.30.25.20.15.10 i 5 lecie). 

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

1800. 

4. Nabożeństwa czerwcowe w dńi powśzedńie bezpoś redńio po Mśzy ś w. o godz. 

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

5. W oktawie Bożego Ciała uroczyśte Nieśzpory ze Mśzą ś w. i proceśją 

eucharyśtyczńą o godz. 1800. Zakoń czeńie oktawy i błogośławień śtwo wiańko w w 

czwartek. 

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

przez kobiety i dziewczęta w ś rodę,  22 czerwca o godz. 2000. Naboz eń śtwo 

zakoń czy śię Apelem Jaśńogo rśkim o godz. 2100.  

7. Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela przypada w czwartek, 23 czerwca. 



8. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada w piątek. Naboz eń śtwo 

czerwcowe będzie w tym dńiu połączońe z proceśją eucharyśtyczńą. Z racji 

uroczyśtoś ci ńie ma obowiązku zachowańia pośtu. 

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

adoracyjnej w naszym sanktuarium przed Najświętszym Sakramentem o 

pokój w Ukrainie. 

10. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakryśtii lub kańcelarii parafialńej. 

11. 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. 

12. Poświęcenie pojazdów przed wakacyjnymi wyjazdami dziś  po Mśzach ś w. 

13. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” moz ńa 

otrzymac  po Mśzach ś w. Ceńa ńumeru to 8 zł. pluś dobrowolńa ofiara ńa druk 

kolorowej wkładki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


