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                    Uroczystość Najświętszej Trójcy 

1. Poniedziałek od godz. 17:00 spowiedź przed przyjęciem Sakramentu 

Bierzmowania.  

 2.Wtorek nabożeństwo majowe będzie o godz. 17:30, a o godz. 18:00 msza św. na 

której ks. bp Ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz udzieli naszej młodzieży Sakrament 

Bierzmowania. 

3. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy połączona z 

nabożeństwem majowym. 

4. W czwartek Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa. Ołtarze na procesję 

Bożego Ciała w tym roku przygotowują mieszkańcy Orlisk. Msza św. w Orliskach o 

godz. 9:00. Po mszy św. procesja. Na mszę św. i uroczystą procesja zapraszamy 

wszystkich mieszkańców naszej parafii, Straż Pożarną ze swoimi sztandarami, dzieci 

które przystąpiły w tym roku po raz pierwszy do Komunii św. i dziewczynki do 

sypania płatków kwiatów podczas procesji. W kościele parafialnym msze św. o godz. 

7:00 i o 18:00 nabożeństwo majowe. Po nabożeństwie msza św.  

W oktawie Bożego Ciała po mszy św. procesja wokół kościoła z Najśw. 

Sakramentem. Podczas procesji prosimy dziewczynki w swoich strojach komunijnych 

i małe dzieci do sypania płatków kwiatów. 

    5.  W piątek O godz. 15:00 wystawienie Najśw. Sakramentu. Koronka do 

Miłosierdzia Bożego oraz adoracja do Mszy św. o godz. 18:00.  

W tym czasie możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty. Nabożeństwo do 

Miłosierdzia Bożego prowadzi Róża Św. Elżbiety z Trześni pani  Kazimiery Sudoł . 

6. Pierwsza sobota  miesiąca po mszy św. rano Nabożeństwo Wynagradzające 

Niepokalanemu Sercu NMP a po południu o godz.  17:30 Różaniec.. 

    7. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać Dzień Dziękczynienia (1 niedz. 

czerwca) – zbiórka do puszek na świątynię Opatrzności Bożej. W przyszła niedzielę 

zapowiemy zbiórkę na rzecz rodziny poszkodowanej podczas pożaru aby nie łączyć 

dwóch zbiórek na raz. 

 

    8. Przypominamy i zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach majowych dzieci 

młodzież i dorosłych. 

9. Dziękujemy rodzicom młodzieży przystępującej do Sakramentu Bierzmowania za 

sprzątanie, kwiaty, dekorację i przygotowanie kościoła na Uroczystość Sakramentu 

Bierzmowania. Za dar dla kościoła z okazji Bierzmowania 1000 zł. Kwota ta jest 

przeznaczona na stół do jadalni który zamówiony jest u pana Sulewskiego. O 

przyjęcie dyżuru prosimy mieszkańców Sokolnik ul. Wychylówka numery od 21 do 

35. 

10.  Na cały tydzień życzymy wszystkim Bożego błogosławieństwa, szczególnie 

obchodzącym w tym tygodniu swoje imieniny i jubileusze. Szczęść Boże. 


