
Ogłoszenia na 31.V.2020 r. – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

Dzisiaj obchodzimy Niedzielę Zesłania Ducha Świętego. Dzisiejsza Uroczystość jest 

zakończeniem Okresu Wielkanocnego w liturgii Kościoła. 

W przyszłą niedzielę (7 czerwca) będziemy obchodzili Uroczystość Trójcy Świętej. Kończy 

się czas spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej, czyli czas wypełnienia obowiązku 

wynikającego z Przykazań Kościelnych. 

W poniedziałek (1 czerwca) obchodzimy święto NMP Matki Kościoła. Msze święte będą w 

następującym porządku: 6.30, 9.00, 16.00, 18.00. 

1 czerwca przypada Dzień Dziecka. Obdarzmy dzieci dobrocią i serdecznością, ale także 

otoczmy je modlitwą. 

Od 1 czerwca rozpoczynamy nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Jezusowego. Będzie 

ono odprawiane w dni powszednie po Mszy św. o godz. 18.00, a w niedziele o godz. 17.15. 

W czwartek (4 czerwca) będziemy obchodzili święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego 

Kapłana. Zostało ono ustanowione przez Papieża Benedykta XVI i ustalone na czwartek po 

Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. 

W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 

W I czwartek (4 czerwca) na godz. 18.00 zapraszamy wszystkie wspólnoty parafii, aby 

przeżyć razem Eucharystię, połączoną z modlitwą o powołania i za powołanych do służby 

Bożej. 

W I piątek (5 czerwca) po Mszy św. porannej udamy się z comiesięczną posługą 

duszpasterską do chorych. Prosimy zgłaszać te osoby w zakrystii. Możliwość spowiedzi rano 

i popołudniu od 16.30 podczas adoracji i wieczornych Mszy św. 

W I sobotę miesiąca (6 czerwca). Rano o 6.30 Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu 

Sercu NMP, po niej Różaniec (w duchu nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca). Spotkanie 

wspólnoty Żywego Różańca, Rycerstwa Niepokalanej i Apostolatu Margaretka o godz. 

16.30. 

6 czerwca (sobota) odbędzie się VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną 

Górę. W tym roku zapraszamy do udziału przez transmisję w Radiu „Maryja” i Telewizji 

„Trwam” (ze względu na epidemię). 

6 czerwca swoje imieniny obchodzi ks. Norbert Figura. Czcigodnemu Solenizantowi 

składamy już dzisiaj serdeczne życzenia obfitości łask Bożych, zdrowia, radości i wszelkiego 

dobra na każdy dzień. Zapraszamy do modlitwy w intencji ks. Norberta. 

Można już zamawiać intencje mszalne na rok 2021. 

W liturgii Kościoła obchodzimy: 

3 czerwca – wspomnienie św. Karola Lwangi i Towarzyszy, męczenników; 

4 czerwca – święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana; 

5 czerwca – wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika. 


