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31. V. 2020 

 

1. Ustają kolejne obostrzenia związane z epidemią koronawirusem. Zostały 

zniesione ograniczenia obecności w kościołach. Jedynym zaleceniem jest 

zakładanie masek podczas Mszy św. i nabożeństw w kościele. Zapraszamy do 

uczestniczenia we Mszach św., szczególnie w niedziele i święta. Podobnie 

korzystajmy z sakramentu spowiedzi św. Msze św. o godz. 20.00 sprawować 

będziemy do dnia 9 czerwca. Modlitwy nadal będziemy prowadzić o godz. 

17.30 ale bardziej o charakterze dziękczynnym za kończenie się epidemii 

koronawirusa.  

2. Nabożeństwo Czerwcowe o godz. 17.30. Msza św. o godz. 18.00. Siódmego 

czerwca miała się odbyć beatyfikacja ks. Kard. Wyszyńskiego w Warszawie. 

Ta uroczystość została przesunięta ze względu na epidemię na czas późniejszy. 

3. Kościół zachęca by nabożeństwa czerwcowe były czuwaniem modlitewnym 

przed beatyfikacją Prymasa Tysiąclecia. 

4. Dzisiaj Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, kończy się czas Komunii i 

Spowiedzi Świętej Wielkanocnej. W tradycji ludowej Zesłanie Ducha Świętego 

nazywa się „Święto Zielonych Świątek”. Jutro w poniedziałek II dzień Zesłania 

Ducha Świętego, święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Jutro 

pierwszego czerwca przypada dzień dziecka.  

5. W czwartek, piątek i sobotę Dni Eucharystyczne. W czwartek parafialny dzień 

Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy na godz. 15.00 na Mszę św., Drogę 

Krzyżową, Adorację Najśw. Sakramentu (Koronka) do godz. 18.00. O godz. 

17.30 Różaniec i Nabożeństwo Czerwcowe. W piątek od godz. 16.00 okazja do 

spowiedzie św. Apelujemy do rodziców by u swoich dzieci rozbudzili praktykę 

spowiedzi i Komunii św. pierwszopiątkowej. O godz. 16.30 Msza św. dla 

dzieci. O godz. 17.30 skupienie Żywego Różańca i Msza św. W sobotę po Mszy 

o godz. 7.00 Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny. 

Nawiedzenie chorych na zgłoszenie przez rodzinę. 

6. W sobotę przypada 10 rocznica beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki. 

7. Rozpoczęły się Uroczystości Komunijne dzieci. W tygodniu uroczystości 

komunijne w piątek o godz. 16.30, w sobotę o godz. 16.30, w niedzielę 7 

czerwca na Mszach św. o godz. 10.00, 11.30, 13.00, 14.30.  

8.  Przygotowaniem i organizacją uroczystości komunijnych zajmuję się ks. Artur. 

9. Bóg zapłać za troskę o kościół i przekazywanie ofiar na jego utrzymanie przez 

dokonywanie wpłat na konto parafialne, składane ofiary podczas Mszy św. i 

indywidualnie oraz do skarbon.  

10. W tym tygodniu zmarli: + Stanisława Majewska l. 87 z ul. Heyki, + Rajmund 

Kościelniak l. 87 z ul. Rejtana 


