
 
 

 o 1730 NABOŻEŃSTWO MAJOWE. W kościele Św. Wincentego a Paulo w Otwocku VI 
Festiwal Pieśni Maryjnych, w którym weźmie udział nasz chór parafialny Cantores Reginae 
Poloniae. Początek o godzinie 1900. ZAPRASZAMY! 

 

  

 doroczna pielgrzymka do Sanktuarium MB Trzykroć Przedziwnej, na zakończenie 
nabożeństw majowych, w tym roku odbędzie się jutro – w poniedziałek 28 maja – po Mszy 
św. wieczornej i nabożeństwie majowym. Siostry Szensztackie serdecznie zapraszają, 
szczególnie dzieci pierwszokomunijne i rocznicowe w ich uroczystych strojach. 

 we czwartek – 31 maja – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA – BOŻE 

CIAŁO. Msze św. o godzinie 700, 830, 1000 (z procesją eucharystyczną do czterech ołtarzy), 
1800 i o 2000. O godzinie 1730 – nabożeństwo majowe. Zapraszamy wszystkich parafian: 
zespoły i grupy parafialne, służbę liturgiczną, dzieci szkół podstawowych, a szczególnie 

oraz 
 (w ich uroczystych strojach), do udziału w procesji Bożego Ciała. Próba 

sypania kwiatów we wtorek 29 maja o godz. 1730. Spotykamy się przed 
kościołem. Procesja w tym roku przejdzie ulicami: Czerską, Okrzei, Portową, Wiejską i 
powróci do kościoła ul. Czerską. Prosimy parafian o udekorowanie domów emblematami 
religijnymi. W oktawie Bożego Ciała Procesja eucharystyczna codziennie po 
nabożeństwie do Najśw. Serca Pana Jezusa. SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

  z racji Uroczystości Bożego Ciała bardzo prosimy o pomoc, szczególnie mężczyzn, w 
dekorowaniu i ustawianiu ołtarzy w środę – 30 maja – po Mszy św. wieczornej. Mile 
widziana osoba, dysponująca samochodem (ciężarowym), która przewiezie 
największe elementy ołtarzy.; 

 w I piątek miesiąca – 1 czerwca – w godzinach przedpołudniowych odwiedzimy z 
Komunią św. chorych. O 1500 Koronka do Miłosierdzia Bożego. Spowiedź – od 1600. Msze 
święte o 700 i 1800. Dzieci zapraszamy na Mszę św. o 1700. Pierwsze nabożeństwo ku czci 
Najświętszego Serca Pana Jezusa – po Mszy św. wieczornej; 

 w I sobotę miesiąca – 2 czerwca – 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 niedzielę 3 czerwca – na wszystkich Mszach Świętych oprawę muzyczną 
wykona Grupa Ewangelizacyjna Misjonarzy Klaretynów CLARET GOSPEL z Wybrzeża Kości 
Słoniowej. Słowo Boże będzie głosił opiekun grupy – Ks. Roman Woźnica. Koncert Grupy – o 
godzinie 1900 w kościele. Serdecznie zapraszamy.

 W czerwcu Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w dni powszednie 
po Mszy św. wieczornej, a w niedziele i święta o godzinie 1730. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 Zapraszamy na pielgrzymkę do Ziemi Świętej w dniach 7 – 14 listopada. Program jest bardzo bogaty i 
intensywny, tak przygotowany, aby ci, którzy pojadą pierwszy raz mogli odwiedzić najważniejsze pielgrzymkowe 
miejsca, ale również ci którzy pojadą kolejny raz będą zaskoczeni ilością nowych niezwykłych miejsc. Całkowity 
koszt to 1400 zł + 620 USD. Zapisy i szczegółowy program w zakrystii. Są jeszcze cztery wolne miejsca na 
pielgrzymkę do Kodnia i na Podlasie w dniach 9 – 10 czerwca. Zapraszamy. 

 Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, szczególnie tygodnika IDZIEMY! 
 

 W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Mariana 
Pieśniewskiego i Stanisława Bukata. Wieczny odpoczynek… 


