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ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 

 

1. W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce „Zielonymi 
Świątkami”, kończy się okres Wielkanocy.  
 
2. Jutro, w poniedziałek, 1 czerwca (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy 
święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, 
jaką Maryja odgrywa w historii zbawienia i w Kościele. 
 
3. Jutro obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Na Eucharystię zapraszamy przede 
wszystkim dzieci z rodzicami, aby wspólnie modlić się o czyste i dobre serca dla nich, o ich 
duchowy wzrost i bezpieczeństwo w trudnych czasach. 
 
4. Czerwiec poświęcony jest Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W naszym kościele 
codziennie po Mszy Świętej o godz. 1830  będziemy odprawiali nabożeństwa czerwcowe, 
podczas których śpiewamy Litanię do Serca Pana Jezusa. W niedzielę nabożeństwo o 
godz. 1800, a po nim Msza Święta. Licznie uczęszczajmy na te nabożeństwa, aby 
wynagrodzić Panu Bogu wszystkie nasze grzechy i nieprawości. 
 
5. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy połączona z nabożeństwem 
czerwcowym. (Kościół  parafialny). 
 
6. Pierwszy czwartek miesiąca o godz. 1700 wystawienie Najśw. Sakramentu i Godzina 
Biblijna prowadzona przez Akcję Katolicką. W czwartek będziemy przeżywali święto 
Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Niech to będzie dzień szczególnej 
modlitwy naszej wspólnoty parafialnej za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i 
wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu. Naszą modlitewną pamięcią obejmiemy też 
diakonów i kleryków naszej diecezji, którzy przygotowują się do kapłaństwa. 
 
7. Pierwszy Piątek miesiąca o godz. 1500  wystawienie Najśw. Sakramentu i Koronka do 
Miłosierdzia Bożego. O godz. 1800 Nabożeństwo Czerwcowe a następnie o godz. 1830 Msza 
Święta. (Kościół parafialny). W czasie adoracji możliwość skorzystanie z Sakramentu 
Pokuty. 

 
8. Pierwsza sobota miesiąca w tym dniu w szczególny sposób oddajemy cześć 
Niepokalanemu Sercu Matki Bożej. 
 
9. W przyszłą niedzielę, 7 czerwca, będziemy obchodzili uroczystość Najświętszej Trójcy. 
Jednocześnie będzie to doroczny Dzień Dziękczynienia. 
 
8. Dziękujemy mieszkańcom Sokolnik z ul. Spacerowej i Brzozowej za porządki w kościele i 
wokół kościoła. W nowym tygodniu o porządki prosimy mieszkańców z ulicy Wiśniowej i 
Kwiatowej . 
 
9. Solenizantom i jubilatom tygodnia życzymy obfitych Bożych darów. 


