INFORMACJE Z ŻYCIA KOŚCIOŁA I PARAFII

NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA – ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI !
Wkroczyliśmy w miesiąc czerwiec. W tym miesiącu w sposób szczególny oddajemy hołd i
cześć Sercu Pana Jezusa, które na krzyżu zostało przebite za nasze grzechy. Zapraszamy
codziennie do udziału w nabożeństwie czerwcowym - w dni powszednie po Mszy św.
wieczornej a w niedzielę i święta o godz. 1800
7- czerwca- Obchodzimy Uroczystość Najświętszej Trójcy.
11- czerwca- przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało.
Msze św. w tym dniu jak w każdą niedzielę oprócz Mszy o godz. 12 30 – tej Mszy nie będzie. W tym roku w
Uroczystość Bożego Ciała nie będzie głównej procesji do czterech ołtarzy ulicami parafii. Natomiast po
każdej Mszy św. będzie procesja Eucharystyczna wokół kościoła. Główna procesja ze Sztandarami ,
figurkami i feletronami będzie po Mszy św. o godz. 11.00. Zapraszamy na procesję również poczty
sztandarowe Przypominamy o wystroju naszych domów i okien symbolami religijnymi, niech to
będzie świadectwo naszej wiary i miłości do Jezusa Eucharystycznego.
Przypominamy , że został zniesiony limit osób uczestniczących we Mszy św. w kościele. W związku z
tym ksiądz Biskup Diecezjalny , z dniem 1 czerwca odwołuje dyspensę z 14 marca br. dotyczącą
obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane. Powracamy zatem do
obowiązujących przed epidemią zasad , zwolnieni z tych zasad są jedynie osoby chore , w podeszłym
wieku i przebywające na kwarantannie .Zachęcamy zatem do uczestnictwa w Mszach św. z
zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych
Przypominamy , że nasza parafia obchodzi w tym roku 25 – lecie swego istnienia. Modlimy się przez
wstawiennictwo św. Maksymiliana naszego patrona o łaski dla nas wszystkich. Centralne
uroczystości z tym związane będziemy obchodzić 14 sierpnia , w dniu Odpustu Parafialnego

14 - 21 czerwca - Będą odbywać się Obchody ku czci Matki Bożej Rokitniańskiej. /odpust/
16 czerwca - Przypada

rocznica święceń biskupich pasterza naszej diecezji Biskupa Tadeusza
Lityńskiego. W sposób szczególny modlimy się w intencji naszego pasterza.

29 czerwca - Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła.
ZMIANA TAJEMNIC ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Intencja ogólna: Modlimy się aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim , byli ożywiającym znakiem
dla całego Kościoła Świętego.
,, WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE”
W minionym czasie odeszli do wieczności: Śp. Regina Berkowicz- lat 83 ; Śp. Michał Hybiak – lat 67;
Śp.Zofia Honnef – lat 62 ; Śp. Regina Ziętek– lat 85 ; Śp. Krystyna Mazurowska – lat 66 ; Śp. Rafał
Ruebenbauer- lat 44; Śp. Radosław Młynarski – lat. 61 ;Śp. Edward Olszewski – lat72 . Ich dusze
polecamy Bożemu Miłosierdziu.
W pracy Akcji Katolickiej towarzyszy nam hasło : „W mocy Bożego Ducha”. Duch Św. jest duszą
Kościoła. Niech Duch Święty da nam moc świadectwa, byśmy jako współcześni apostołowie nieśli
Boga ludziom. Zapraszamy do wspólnej modlitwy z nami; na Apel Jasnogórski w I sobotę od
miesiąca czerwca do października, o godz. 21 00 . Matka Boża, pocieszycielka naszych serc czeka na
spotkanie z nami.
Parafialny Zespół Caritas przypomina, że godziny urzędowania Caritasu są w każdy pierwszy i trzeci
poniedziałek miesiąca w godz. od 17 00– 1800. Dziękujemy wszystkim, którzy wspomagają ludzi w
potrzebie. Módlmy się za Parafialny Zespół Caritas.
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