
1. Sakrament bierzmowania – Dzisiaj, nasza Parafia przeżywa Wizytację
Kanoniczną, którą przeprowadza Ks. Biskup Piotr Turzyński. Podczas Mszy św. o godz.
12.00 oraz podczas dodatkowej Mszy św. o godz. 13.30, młodzież naszej Parafii
otrzyma sakrament Bierzmowania. Prosimy o modlitwę w intencji tej młodzieży, aby
dary Ducha Świętego umocniły ich w miłości do Chrystusa i założonego przez Niego
Kościoła. Zakończenie wizytacji odbędzie się dziś o godz. 16.00 wspólnym
odmówieniem Koronki do Bożego Miłosierdzia na cmentarzu w intencji zmarłych.
Wiernych, którzy chcieliby włączyć się w tę modlitwę serdecznie zapraszamy.

2. Nabożeństwa czerwcowe W naszym kościele nabożeństwa czerwcowe odprawiane
są w dni powszednie po Mszy św. wieczornej ok. godz. 18.30, a w niedzielę o godz.
17.30. Przypominamy, że w oktawie Bożego Ciała, przez osiem dni oddajemy cześć
Jezusowi Eucharystycznemu przez udział w procesji eucharystycznej podczas
nabożeństwa czerwcowego. Serdecznie zapraszamy dziewczynki do sypania kwiatów
i wszystkich chętnych do asysty procesyjnej. W czwartek na zakończenie oktawy
Bożego Ciała, zostaną poświęcone wianki i zioła.

3. Akt oddania - 100 lat temu - 3 czerwca 1921 r., po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości, biskupi polscy dokonali aktu poświęcenia naszej Ojczyzny
Najświętszemu Sercu Jezusa. W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która
przypada w piątek 11 czerwca, z polecenia Episkopatu Polski, odnowimy akt
poświęcenia Ojczyzny Najświętszemu Sercu Jezusa. Msze św. w dniu uroczystości będą
sprawowane o godz. 7.30, 10.30 i 18.00. Akt poświęcenia będzie odmawiany podczas
każdej Mszy Św. W tym dniu nabożeństwo czerwcowe zostanie odprawione o godz.
17.30 i będzie połączone z procesją Eucharystyczną. Z racji przypadającej uroczystości,
w tym dniu nie obowiązuje nas post piątkowy.

4. Odpust św. Antoniego - W przyszłą niedzielę, 13 czerwca w naszej parafii
przypada uroczystość odpustowa Św. Antoniego z Padwy. Na Mszy św. o godz. 12.00
dokonamy poświęcenia chleba św. Antoniego. Po Mszy św. odbędzie się procesja
eucharystyczna.

5. Spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca - Dziś przypada pierwsza niedziela
miesiąca. Zgodnie z tradycją, po Mszy św. o godz. 12.00, odbywała się adoracja
Najświętszego Sakramentu oraz spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca.



Informujemy, że z racji bierzmowania to spotkanie odbędzie się w przyszłym tygodniu
po Mszy św. o godz. 12.00.

6. Nabożeństwa Fatimskie – w przyszłą niedzielę - 13 czerwca o godz. 20.30,
odprawimy drugie w tym roku nabożeństwo Fatimskie, które nawiązuje do objawień
Matki Bożej w Fatimie. Nabożeństwo ma charakter ekspiacyjny i jest odpowiedzią na
dwa wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników.
Wszystkich serdecznie zapraszamy.

7. Rocznica święceń kapłańskich - W tym roku 18 maja przypadła 30 rocznica
święceń kapłańskich o Włodzimierza Machulaka. Z tej racji w przyszłym tygodniu w
niedzielę 13 czerwca podczas Mszy św. o godz. 12.00 będzie odprawiona Msza św.
dziękczynna za dar powołania i łaskę sakramentu święceń kapłańskich.

8. Wypominki – Przypominamy, że zwyczajem tej parafii w pierwszy poniedziałek
miesiąca podczas Mszy Św. wieczornej o godz. 18.00 będziemy modlić się w intencji
zmarłych poleconych w wypominkach.

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia.
Wszystkim życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże.


