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X NIEDZIELA ZWYKŁA – XIV ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA 
   1. Zgromadził nas w tej świątyni Chrystus, który pragnie swoją mocą, 
płynącą ze słuchania słowa Bożego i uczestnictwa w Jego Ciele, umocnić nas  
w walce ze złem, które jest w nas i wokół nas. Tylko On, który sam zwyciężył 
wszelkie zło, jest w stanie ocalić nas: biednych, słabych, grzesznych i rozbitych. 
   2. W związku z decyzją władz państwowych zmieniających ograniczenia 
dotyczące liczby wiernych w kościołach (1 osoba na 15m2,  dystans 1,5m, 
noszenie maseczek i dezynfekcja), zwracamy się o przestrzeganie tych zasad. 
 W naszym kościele w liturgii może uczestniczyć łącznie 60 osób  na dole i na 
balkonach. Jeśli wchodząc do kościoła zobaczycie Państwo że liczba ta jest 
wypełniona, proszę zostać na zewnątrz /są ławki i działa nagłośnienie/ a wejść 
tylko wtedy, by przyjąć Komunię Świętą.  
   3. Składam serdeczne podziękowanie za udział w uroczystości Bożego Ciała. 
Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie poszczególnych ołtarzy, 
dzieciom komunijnym i nie tylko komunijnym za aktywne włączenie się  
w procesję, młodzieży, paniom ze wspólnot, mężczyznom, służbie liturgicznej. 
Dziękuję za wspólną modlitwę i świadectwo wiary. Niech „Ojciec dający 
prawdziwy chleb z nieba” obdarza wszystkich pokarmem i potrzebnymi 
łaskami. W oktawie Bożego Ciała zapraszam do udziału w procesji  
i dziękczynienia Bogu za obecność pośród nas: procesja codziennie do piątku po 
nabożeństwie czerwcowym.   
   4. W czerwcu zapraszam do oddania cześć Sercu Jezusowemu podczas 
nabożeństwa czerwcowego. Nabożeństwa są odprawiane w niedzielę  
o godz. 17.15 a w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta.  
   5. Dziś w Kościele w Polsce obchodzimy XIV Święto Dziękczynienia pod 
hasłem: „Zawierzamy Opatrzności nasz trudny czas pandemii i dziękujemy za 
przyszłych błogosławionych”. Z racji na ograniczenia zachęcamy do łączności 
duchowej ze Świątynią Opatrzności Bożej w Warszawie. We wszystkich 
kościołach w kraju odbywa się kwesta do puszki na rzecz wykończenia Świątyni 
- Wotum Narodu a za każdy dar do puszki przy wyjściu serca Bóg zapłać.  
   6. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- w poniedziałek Msza Święta w intencjach wypominkowych, które będą 
odczytane o godz. 17.30; 
- we środę święto  Rocznicy Poświęcenia Kościoła Katedralnego 
- we czwartek na zakończenie oktawy Bożego Ciała po Mszy Świętej 
błogosławieństwo wianków; 
- w piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa; w tym roku przypada 
100 rocznica Poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa  
i w czasie nabożeństwa czerwcowego ponowimy ten akt w naszej parafii;            
po Mszy adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00; 
- w sobotę o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólny 
różaniec a po nim wymiana tajemnic różańcowych. 
   



   7. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego, który jest 
wyłożony w kruchcie kościoła.  
   8. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne. Można też zostawiać 
nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia. 
   9. W naszej parafii działa poradnia dla narzeczonych. Szczegółowych 
informacje dotyczących poradni można uzyskać u Pani Marzeny prowadzącej 
poradnię pod nr telefonu 501 472 269. 
  10. Składam serdeczne Bóg zapłać za pamięć o naszej wspólnocie w wymiarze 
duchowym – za łączność na Mszach transmitowanych oraz w wymiarze 
materialnym – za ofiary składane na konto.  Pamiętajmy w codziennych 
modlitwach o sprawach dotyczących nie tylko nas i naszych rodzin ale również 
o wezwaniu w intencji ustania epidemii, za chorych i pracowników służby 
zdrowia i tych, z których pracy każdego dnia korzystamy. Niech Nasza 
Patronka oręduje za nami i otacza nas Swoją opieką.


