
1. Kalendarz Liturgiczny – W poniedziałek obchodzić będziemy święto
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu wspominamy przede wszystkim
spotkanie brzemiennych matek Maryi i św. Elżbiety jak również Mesjasza z Jego
poprzednikiem - Janem Chrzcicielem.

2. Nabożeństwo czerwcowe – We wtorek rozpoczniemy czerwiec, a więc
miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Jego centralną częścią jest Litania do Serca Pana Jezusa. To dobra okazja, aby
przypomnieć i ponownie zobaczyć ogrom Bożej miłości, która wypływa z Bożego
Serca. W naszym kościele nabożeństwa czerwcowe odprawiane będą w dni
powszednie po Mszy św. wieczornej ok. godz. 18.30, a w niedzielę o godz. 17.30.
Informujemy, że w miesiącu czerwcu, kiedy po Mszy św. wieczornej odprawiamy
nabożeństwo czerwcowe, poniedziałkowe modlitwy za wstawiennictwem św. Anny
i wtorkową nowennę do św. Antoniego będziemy odmawiali przed Mszą św., czyli
o godz. 17.45. Serdecznie zachęcamy do udziału w tych nabożeństwach.

3. Prymicje – W najbliższą środę na Mszy św. o godz. 18.00, będziemy
przeżywali Mszę św. prymicyjną Ojców, którzy wczoraj - 29 maja, w
Łodzi-Łagiewnikach otrzymali święcenia kapłańskie. Po Mszy św. neoprezbiterzy
udzielą wszystkim obecnym błogosławieństwa i rozdadzą pamiątkowe obrazki. W tym
dniu nabożeństwo czerwcowe wyjątkowo odprawimy przed Msza św. o godz. 17.30.

4. Uroczystość Bożego Ciała – W najbliższy czwartek przypada Uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze święte w naszym kościele będą
sprawowane o godz. 7.30, 9.00, 10.30 i 18.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 12.00. Po
Mszy św. o godz. 10.30 rozpocznie się procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy.
Prosimy Parafian o przygotowanie ołtarzy oraz udekorowanie domów szczególnie tam,
gdzie będzie przechodziła procesja. Przypominamy, że w tym dniu obowiązuje nas
uczestnictwo we Mszy św., a nie tylko udział w procesji. Prosimy o obecność
ministrantów, asysty liturgicznej, dzieci pierwszokomunijnych i wszystkich wiernych.
Niech nasz udział w procesji będzie przepełniony skupieniem i pobożnością. W tym
dniu Msze św. w Treście-Twardej i Unewlu, będą sprawowane o godz. 8.00.
Nabożeństwo czerwcowe będzie odprawione przed Msza św. o godz. 17.30.
Również z racji procesji eucharystycznej nie będzie adoracji Najświętszego
Sakramentu po Mszy św. wieczornej. Prosimy, aby podczas procesji zachować
sugerowany przez służby sanitarne dystans społeczny.



5. Oktawa Bożego Ciała – W oktawie Bożego Ciała, przez osiem dni będziemy
oddawać cześć Jezusowi Eucharystycznemu przez udział w procesji eucharystycznej
podczas nabożeństwa wieczornego. Zapraszamy w sposób szczególny asystę
liturgiczną oraz dzieci pierwszokomunijne. W czwartek na zakończenie oktawy Bożego
Ciała poświęcone zostaną wianki i zioła.

6. Pierwszy Piątek – W Pierwszy Piątek miesiąca, zachęcamy do kultu
Najświętszego Serca Pana Jezusa przez sakramentalną spowiedź oraz uczestnictwo
we Mszy Św. Spowiedź o godz. 7.00 oraz wieczorem przed Mszą św. od godz. 17.30.
Odwiedziny chorych w naszej parafii odbędą się w pierwszy Piątek maja od godz.
9.00, po wcześniejszym zgłoszeniu do zakrystii.

7. Informujemy, że ze względu na nabożeństwo czerwcowe, w Pierwszą Sobotę
miesiąca nie będzie modlitwy różańcowej.

8. Sakrament bierzmowania – Za tydzień - 6 czerwca, nasza Parafia będzie
przeżywać Wizytację Kanoniczną, którą przeprowadzi 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. Decyzją Ks. Biskupa, ze
względu na obostrzenia związane z epidemią koronawirusa, na tych Mszach św.
będzie mogła uczestniczyć tylko młodzież przyjmująca Sakrament Bierzmowania.
Wiernych, którzy zwyczajowo uczestniczą we Mszy św. o godz. 12.00 prosimy, aby
w tym dniu wybrali inną godzinę Mszy Św. Prosimy również o modlitwę w intencji tej
młodzieży, aby dary Ducha Świętego umocniły ich w miłości do Chrystusa
i założonego przez Niego Kościoła.

9. Świecznik – w naszej parafii od kilku lat jest zainstalowany świecznik
wotywny. Świeca to świadectwo wiary, świeca wyraża płomień naszej miłości do Pana
Boga, Matki Najświętszej i świętych, przez których możemy się modlić w różnych
intencjach zapalając świecę, by ta modlitwa została wysłuchana. Świeca to również
symbol pamięci tak o żywych jak i o zmarłych, możemy zapalić świecę za zdrowie
bliskich jak i też za bliskich zmarłych. Dlatego zachęcamy do palenia świec w
konkretnych intencjach. Świecznik wotywny znajduje się przy ołtarzu Matki Bożej.
Koszt jednej świecy jak dotychczas wynosi 2 zł.

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


