11 czerwca 2020 rok
11 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

1. Trwa oktawa Bożego Ciała. Codziennie gromadzimy się w naszym kościele na
Eucharystii, a po niej celebrujemy nabożeństwo czerwcowe do Serca Pana Jezusa i
podążamy w procesji za Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie.
Zachęcam wszystkich parafian do licznego udziału w tej naszej wspólnotowej
modlitwie.
2. 17 VI w środę odpust w Orliskach o godz. 1700. Św. Albert Chmielowski, zakonnik,
który odznaczał się heroiczną miłością bliźniego, dzieląc los z najuboższymi i pragnąc
przywrócić im godność; uczy, że trzeba być „dobrym jak chleb.
3. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy połączona z
nabożeństwem czerwcowym i kolejny dzień oktawy Bożego Ciała. (Kościół
parafialny).
4. W czwartek, 18 czerwca, zakończenie oktawy uroczystości Bożego Ciała. Po Mszy
Świętej i nabożeństwie czerwcowym procesja wokół kościoła. Po procesji poświęcenie
wianków i ziół oraz uroczyste błogosławieństwo dzieci.
5. Piątek o godz. 1730 wystawienie Najśw. Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia
Bożego. O godz. 1800 Nabożeństwo Czerwcowe i Msza Święta.
6. Sobota o godz. 1200 Msza Święta podczas której ks. Bp Edward Frankowski udzieli
naszej młodzieży Sakrament Bierzmowania.
W sobotę, 20 czerwca, w liturgii będziemy czcili Niepokalane Serce Najświętszej Maryi
Panny. Gorąco zachęcam do licznego udziału w liturgii i wspólnotowej modlitwie tych
najbliższych uroczystych dni.
7. Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na cele gospodarcze parafii.
8. Bóg zapłać mieszkańcom Trześni za pięknie przygotowane ołtarze na Boże Ciało.
Za ofiarę na Mszę Św. 50 zł. Na cele inwestycyjne 300 zł. – ołtarz I
Za ofiarę na Mszę Św. 50 zł. Na cele inwestycyjne 650 zł. – ołtarz II
Za ofiarę na Mszę Św. 50 zł. Na cele inwestycyjne 330 zł. – ołtarz IV
9. Dziękujemy mieszkańcom Sokolnik z ul. Furmańskiej numery od 1 do 15 za
porządki w kościele piękne i ładnie ułożone kwiaty. Ofiarę 220 zł. W nowym tygodniu
o porządki prosimy rodziców mających dzieci do Sakramentu Bierzmowania.
10. Solenizantom i jubilatom tygodnia życzymy obfitych Bożych darów.

