
 

 Jutro rozpoczynamy 40–godzinne nabożeństwo połączone z całodzienną adoracją Najśw. 
Sakramentu. W poniedziałek, wtorek i środę – 30 kwietnia, 1 i 2 maja – całodzienna adoracja 
Najśw. Sakramentu. Dodatkowa Msza św. o godzinie 1000. Koronka do Miłosierdzia Bożego o 
godzinie 1500. O 1800 zakończenie adoracji, Msza św. i od wtorku nabożeństwo majowe. 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 Nabożeństwa majowe w naszym kościele w dni powszednie po Mszy św. wieczornej, a w 
niedziele i święta o godzinie 1730. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

  

 Odprawa liturgiczna dla Ministrantów i Lektorów przed uroczystościami 
odpustowymi – w środę 2 maja o godzinie 1900 w kościele. Obecność obowiązkowa! 
Po Mszy św. wieczornej zapraszamy kilku – kilkunastu Panów do pomocy w rozłożeniu 
sceny i namiotów przed czwartkowym festynem. 

 w I czwartek miesiąca – 3 maja – UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI, GŁÓWNEJ 

PATRONKI POLSKI. W naszej parafii uroczystości odpustowe i jubileusz 60-lecia 
parafii. Od godziny 1400 do 1800 Festyn Parafialny. Uroczystej sumie o godz. 

 będzie przewodniczył J. E. Ks. Bp Romuald Kamiński, ordynariusz DWP, 
niegdyś wikariusz naszej parafii. Po Mszy św. okolicznościowa procesja, na 
którą szczególnie zapraszamy wszystkie dziewczęta – zwłaszcza z klas „0” – 
3 ze Szkół Podstawowych oraz przedszkoli do sypania kwiatów oraz 
starsze niosące poduszki i wstążki przy chorągwiach. Po procesji i 
błogosławieństwie, w dolnym kościele, odbędzie się spotkanie przy wspólnym 
stole – będzie to okazja na indywidualne spotkanie i rozmowę z Księdzem 
Biskupem. Pozostałe Msze św. o godzinie 700, 830, 1000, 1200 oraz 2000. Nie 
będzie Mszy św. o 1130. Modlitwa za kapłanów, o nowe powołania kapłańskie 
i zakonne oraz NABOŻEŃSTWO MAJOWE o 1700; 

 w I piątek miesiąca – 4 maja – w godzinach przedpołudniowych odwiedzimy z Komunią 
św. chorych. O 1500 Koronka do Miłosierdzia Bożego. Spowiedź – od 1600. Msze święte o 
godzinie 700 i 1800. Dzieci zapraszamy na Mszę św. o 1700. 

 w I sobotę miesiąca – 5 maja – Msza św. o Niepokalanym Sercu NMP w intencji żyjących i 
zmarłych Członków Żywego Różańca oraz modlitwa różańcowa o godzinie 700. O 2100 Apel 
Jasnogórski. 

 

 Za tydzień – w pierwszą niedzielę maja – po Mszy św. o godzinie 1300 przed kościołem 
błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów mechanicznych. Tego dnia 
rozpoczniemy również Misje Parafialne, które będą trwały do niedzieli 13 maja. Poprowadzą 
je Ojcowie Oblaci. Szczegółowy program Misji znajdziemy już na tablicach ogłoszeń oraz na stronie 
internetowej parafii.  

 

 Organizujemy dwudniową pielgrzymkę parafialną w dniach 9 i 10 czerwca 2018 roku. Głównym 
punktem pielgrzymki jest Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podlasia w Kodniu nad Bugiem. 
Dokładny program na tablicach ogłoszeń. Zapisy i wpisowe w zakrystii lub kancelarii parafialnej.  

 

 Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, szczególnie tygodnika IDZIEMY! 
 

 W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Halinę Stankiewicz, 
Jadwigę Szeląg i Reginę Górka. Wieczny odpoczynek… 


