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Dzisiaj  w  naszej  wspólnocie  parafialnej gościmy  o.  Lecha  Włodarczyka,  naszego 

współbrata, który pracuje na misjach w Boliwii. Dziękujemy za wprowadzenie nas w klimat misyjnej 

pracy i dzielenie się doświadczeniem Kościoła na misjach. Przed kościołem zbiórka ofiar na cele 

misyjne.

W czasie Oktawy Bożego Ciała po Mszy św.  o godz. 18.00 nabożeństwo do Serca Pana 

Jezusa i procesja eucharystyczna. Zapraszamy dzieci do sypania kwiatów mężczyzn do niesienia 

baldachimu i feletronów. W czwartek na zakończenie Oktawy po procesji poświęcenie wianków.

Wszystkim,  którzy przyczynili  się  do godnego przeżycia  uroczystość  Bożego Ciała  bardzo 

serdecznie dziękujemy. 

4 czerwca, przypada  ósmy wtorek nowenny przygotowującej nas do uroczystości ku czci  

św. Antoniego Padewskiego. 

W pierwszy czwartek na Mszy św.  o  godz. 18.00  będziemy modlić  się  za  powołanych  

z naszej parafii, za naszych ministrantów, lektorów i ich rodziny. Również prosić będziemy o nowe 

powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 

W  tym  samym dniu  6  czerwca w  naszej  parafii  przypada  Wieczysta  Adoracja, która 

rozpocznie się po Mszy św. porannej i trwać będzie do godz. 18.00. Zachęcamy wiernych do adoracji 

Pana  Jezusa  w  Najświętszym  Sakramencie.  Niech  słowa  Benedykta  XVI: „Jezus  podczas 

adoracji milczy, ale działa. On pociesza wszystkich strapionych”, będą zachętą do poświęcenia 

czasu w tym dniu Chrystusowi, który oczekuje na każdego z nas z wielką miłością, aby wspierać  

naszą ludzką słabość.

W pierwszy piątek o godz.  9.30 okazja do spowiedzi św. dla chorych i starszych wiekiem,  

a następnie o godz. 10.00 Msza św. Dla dzieci i młodzieży o godz. 15.30 spowiedź pierwszopiątkowa 

oraz Msza św. Przypominamy dzieciom, że w pierwszy piątek miesiąca najważniejsze jest przyjęcie 

Komunii św. jako wynagrodzenie Sercu Jezusa za swoje grzechy. 

Również w ten piątek przypada  Uroczystość Serca Pana Jezusa z tej racji o godz. 18.00 

będzie odprawiona Msza św. na dróżkach przy figurze Serca Pana Jezusa, intencje przyjęte na godz. 

18.00 zostaną tam odprawione. Po Mszy św. wyruszy procesja z Najświętszym Sakramentem do 

naszego parafialnego kościoła.  W tę uroczystość  nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów 

mięsnych. 



W sobotę, 8 czerwca przypada liturgiczne wspomnienie Niepokalanego Serca NMP. W tym 

dniu Msza św. o godz. 7.00. oraz nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi.

Tego  samego  dnia w  kościele  o  godz.  14.00 odbędzie  się  spotkanie  dla  Rycerzy  św. 

Franciszka. Zapraszamy również dzieci, które chciałyby wziąć udział w spotkaniach rycerzy.

Kalendarz w Roku Wiary przewiduje, że w niedzielę 2 czerwca 2013 roku, o godz. 17.00 

czasu  rzymskiego,  Ojciec  Święty  będzie  przewodniczył  godzinie  Adoracji  eucharystycznej,  

w  łączności  ze  wszystkimi  Biskupami  i  wspólnotami  diecezjalnymi.  Adoracja  powinna  być  tak 

zorganizowana, aby na całym świecie w tej samej godzinie, chrześcijanie połączyli się we wspólnej 

modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Pragniemy jako wspólnota parafialna dołączyć się do 

tej modlitwy. Zapraszamy wszystkich wiernych 2 czerwca o godz. 17.00 na Adorację Pana Jezusa 

w Najświętszy Sakramencie, aby poprzez modlitwę troszczyć się o nasz wspólny Kościół.

Odwiedziny chorych:  o. Łazarz w sobotę  8 czerwca, o. Kordian umówi się indywidualnie.  

W naszej parafii kolejny obchód chorych będzie we wrześniu po wakacjach.

Tradycyjna  pielgrzymka  do  Markowic do  Maryi  Królowej  Miłości  i  Pokoju wyruszy  

w  sobotę  06  lipca  po  Mszy  św.  o  godz.12.00. Podczas  tej  pielgrzymki  będą  częste  postoje. 

Zachęcamy  wszystkich;  dorosłych,  młodzież  i  dzieci  do  wspólnego  pielgrzymowania,  aby 

pielęgnować szlachetne tradycje naszych przodków. 

Za tydzień II niedziela miesiąca. Tradycyjnie już, ofiary zbierane w kościele przeznaczymy 

na nasze cele remontowe związane z wymianą dachu na kościele.
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