
Ogłoszenia na 29.V.2016 r. – IX niedziela zwykła „C” 

Połowę dzisiejszej tacy przeznaczymy na pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w Ekwadorze. Jest 

to odpowiedź na apel Ojca świętego Franciszka. Niech naszym darem będzie też modlitwa w 

intencji wszystkich dotkniętych skutkami kataklizmu. 

We wtorek (31 maja) obchodzimy święto Nawiedzenia NMP. To także ostatni dzień nabo-

żeństw majowych i modlitewnych spotkań w godzinie Apelu Jasnogórskiego. 

Od 1 czerwca (środa) 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. 

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

otoczmy je modlitwą. 

Trwa oktawa Uroczystości Bożego Ciała. Codziennie po Nabożeństwie idziemy z Procesją 

Eucharystyczną wokół naszej świątyni. 

W czwartek (2 czerwca) zakończenie oktawy Bożego Ciała – połączone z procesją do czte-

rech ołtarzy na placu przykościelnym. Prosimy o ich przygotowanie – tak jak w ubiegłych 

latach. 

W piątek (3 czerwca) obchodzimy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. To dla na-

szej parafii dzień odpustu – święto patronalne. Uczestnicząc w tym dniu w pełni w Euchary-

stii możemy zyskać odpust zupełny, czyli darowanie kary za grzechy i ofiarować za siebie 

albo za zmarłych. Msze św. odpustowe będą w następującym porządku: 6.30, 9.00, 16.00 i 

18.00. O godz. 17.00 odprawimy Drogę Krzyżową na placu przy kościele. Główna Msza św. 

zostanie odprawiona o godz. 18.00. Po Mszy św. o godz. 9.00 będzie wystawienie Najświęt-

szego Sakramentu i adoracja trwająca do godz. 16.00. Z racji Uroczystości, pomimo piątku, 

nie obowiązuje post. 

Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego to także dzień modlitw o świętość kapłanów. 

W tym roku w naszej wspólnocie ta intencja ma szczególny wymiar. Chcemy razem z Księ-

dzem Proboszczem Aleksandrem dziękować za 50 lat kapłaństwa, a równocześnie powierzać 

Bożej Opiece Dostojnego Jubilata. Obchody Złotego Jubileuszu będą miały dwa uroczyste 

momenty. Najpierw w dniu Odpustu na Mszy św. o godz. 18.00. Będzie jej przewodniczył 

Ksiądz Aleksander, w koncelebrze ze swoimi Kolegami z roku. Homilię wygłosi ks. Bernard 

Kasprzycki, dziekan zwoleński. Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Jubilat udzieli każdemu z 

obecnych indywidualnego błogosławieństwa. Natomiast w niedzielę (5 czerwca) Ksiądz 

Aleksander będzie na wszystkich Mszach św. głosił homilię, a na zakończenie będzie udzielał 

błogosławieństwa. Główna Jubileuszowa Eucharystia będzie o godz. 18.00. 

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

W piątek po porannej Mszy św. udamy się z posługą duszpasterską do chorych. Prosimy zgła-

szać te osoby w zakrystii. 

W sobotę przypada wspomnienie Niepokalanego Serca NMP. Rano Msz św. wynagradzająca 

i po niej Różaniec (w duchu nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca). 

Młodzież, która chciałaby pojechać na Lednicę może zgłaszać się jeszcze do ks. Łukasza. 



Można także jeszcze zapisać się na pielgrzymkę do Częstochowy. Koszt: 40 zł. Wyjazd o 

godz. 5.30 sprzed kościoła. 

W przyszłą niedzielę przypada także Dzień Dziękczynienia za dar niepodległości naszej Oj-

czyzny. Będzie także możliwość wsparcia budowy Świątyni Opatrzności – przez zbiórkę do 

puszek. 

Za tydzień, w niedzielę, spotkanie wspólnoty Żywego Różańca o godz. 16.30. 

 


