Porządek nabożeństw.
Poniedziałek 27.05
18.00
Wtorek
28.05
18.00
środa
29.05
18.00
Czwartek
30.05
18.00
Piątek
31.05
18.00

I Sobota

procesja o urodzaje polne i Msza św. w Kujawach
procesja o urodzaje polne i Msza św. (Wawrzyncowice)
procesja o urodzaje polne i Msza św. w Zielinie
N. majowe o błog. Boże dla ks. Przemysława i za+ matkę Hildegardę
N. majowe za+ męża i ojca Pawła Lubczyk w 1 r śm, jego rodziców,
teściów i siostrę

1.06
7.00
18.00

2.06
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
7.30
za+ męża i ojca Jana Becker w 8 r śm ++ z rodziny
10.00
za++ rodziców Józefa Cecylię Marzodko
11.15 roczek Jakuba Kicler i Maji Klosa
15.00 Nabożeństwo do NSPJ

Niedziela

Poniedziałek 3.06
18.00

Wtorek
/Środa

Czwartek

I Piątek

Sobota
Niedziela

Godzinki i Msza św. za+ ks. bp Jana Bagińskiego
za+ ojca i dziadka Piotra Wistubę w 5 r śm dziadka
Edwarda, wujka Alfreda i o zdrowie w rodzinie
/N do NSPJ

za+ Rudolfa Batel, rodziców Renatę Jerzego Adamiec,
++ dziadków , Ryszarda Adamiec /N do NSPJ

4.06
18.00 za ++ rodz Jana Teresę Globisz, Alojzego, Annę Przybyła, ++siostry, + brata i ojca
5.06
17.00 Za wszystkie dzieci z okazji Dnia Dziecka ich rodziców, rodzeństwo, dziadków, nauczycieli i
wychowawców /N do NSPJ
6.06
18.00
7.06
7.00 Do NSPJ
18.00
za+ męża i ojca Krzysztofa Lisoń w 2 r śm ++ rodz Brunona Franciszkę
+ +z rodziny/N do NSPJ
8.06
18.00 za+ Łucję, Brunona Szuster, Annę Szczepaniak/N do NSPJ
9.06
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
7.30
za++ rodziców Duda – Stein, Ernesta Cholewa 2 żony
10.00
za+ Alfreda Musioł w 4 r śm rodziców rodzeństwo, krewnych.
15.00
Nabożeństwo do NSPJ

Poniedziałek 10.06
NMP MATKI KOŚCIOŁA
10.00
int wolna
18.00 za +Janinę Dębiec w 30 dz. po śm. + męża /N do NSPJ
Wtorek
11.06
18.00
za+ Joannę Kamrad w 1r śm./N do NSPJ
Środa
12.06
17.00
za+ Marię Szlotawa w 5 r śmierci i za++ z rodziny/N do NSPJ
Czwartek

13.06
18.00

ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA
NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA
za + Waltra Stefanowskiego /N do NSPJ

Lisoń

Piątek

14.06
18.00

za++ rodziców Elfrydę Alojzego Rajnosz ++ rodziców Zofię,
Stanisława Głowackich/N do NSPJ

Sobota 15.06
12.00
18.00

roczek Piotra Becker
za+ rodziców Jana Marię Gonsior, siostrę Reginę ojca Edwarda Ofiera
/N do NSPJ
/błog. pojazdów/

niedziela 16.06
UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ
7.30
dzięk, o błog. B. dla dzieci Anny Krzysztofa Andrzeja i dla ich rodzin
11.00
SUMA ODPUSTOWA ZA PARAFIAN
15.00
nabożeństwo.
Poniedziałek17.06
18.00
za+ Huberta Felka/ N do NSPJ
Wtorek 18.06
18.00 za ++ Waltra Stefanowski w 30 dz. po śm. /N do NSPJ
Środa 19.06
8.00 Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego.
za wszystkie dzieci ich rodziców, nauczycieli, wychowawców,
p. dyrektor i pracowników szkoły z podziękowaniem za miniony rok
szkolny, z prośbą o bł. Boże na czas wakacji
17.00
za+ rodz Annę Karola Felka, dziadków z obu str + pokrew/N do NSPJ
Czwartek
20.06
UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA
7.30
za+ Gertrudę Mondrzyk, Łucję Ernesta zając, Marię Krupa,
ojca Alojzego i o zdr w rodzinie
10.00 za Parafian z procesją do 4 ołtarzy
13.00
za dziecko I komunijne Maksymiliana Robota i o zdrowie w rodzinie
piątek

21.06
18.00

Oktawa B. Ciała
za+ rodziców Emanuela Martę Miczka siostrę Urszulę brata Rudolfa
/N do NSPJ

sobota

22.06
18.00
12 niedz zw
23.06

Oktawa B. Ciała
za+ Krystiana Matuszek, ++ z rodziny Chrobak i Matuszek/N do NSPJ
7.30
za+ męża i ojca Jerzego Szichter, rodziców Szichter i Duda
10.00 za+ męża i ojca Leona Bieniek w 10 r śm.
15.00 N do NSPJ Oktawa B. Ciała

OGŁOSZENIA:
- 01.06. od godz. 9.00 odwiedziny chorych
- 23.06. kolekta specjalna
- 16.06. odpust parafialny, zapraszamy do udziału w procesji poczty sztandarowe, dzieci
I-komunijne, młodzież do figur i wszystkich parafian do licznego udziału.
- III ołtarz na B. Ciało przygotowują parafianie z ul. Leśnej i Wygon
- zapraszamy do licznego udziału w procesjach Dni Krzyżowych i Bożego Ciała.

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego
Nabożeństwo czerwcowe – forma zbiorowej modlitwy w Kościele katolickim poświęconej Najświętszemu Sercu
Pana Jezusa. Modlitwa odmawiana jest w czerwcu, zwykle po wieczornej mszy świętej. Nabożeństwo
czerwcowe składa się z adoracji Najświętszego Sakramentu oraz Litanii do Najświętszego Serca Pana
Jezusa.
Pomysł nabożeństw czerwcowych wyszedł w połowie XIX w. od Anieli de Sainte-Croix, francuskiej siostry
zakonnej. Będąc jeszcze w nowicjacie doszła do wniosku, że skoro maj jest poświęcony Matce Bożej, to
czerwiec należy ofiarować Sercu Jezusowemu. Podzieliła się tym spostrzeżeniem z wychowawczynią i
koleżankami. Przychylnie odniosła się do niej przełożona klasztoru, a następnie biskup paryski. Wybór terminu
miał też związek z faktem, że właśnie w czerwcu 1675 doszło do najważniejszego z wielkich objawień
doświadczonych przez św. Małgorzatę Marię Alacoque. W czerwcu przypada także Święto Serca Pana Jezusa.
W Polsce nabożeństwa czerwcowe odmawiano od 1857. Papież Pius IX zatwierdził nabożeństwo czerwcowe
jako oficjalną modlitwę Kościoła w roku 1873

W tym nabożeństwie stawiamy sobie przed oczy Boga - Człowieka z całym bogactwem Jego miłości boskiej i
ludzkiej, ze wszystkimi dziełami, jakich dokonał z miłości dla nas. Symbolem tej miłości Słowa Wcielonego do
nas, grzesznych ludzi, jest Jego Serce przebite na krzyżu. Syn Boży kocha nas przez to Serce nie tylko jako
Stwórca, ale także jako miłosierny Odkupiciel, który jednoczy nas ze Sobą, z Ojcem i Duchem Świętym.
Pan Jezus powiedział świętej Małgorzacie Marii Alacoque podczas objawień w 1675 roku: "Oto Serce, które tak
bardzo umiłowało ludzi, a w zamian za to od większości z nich nie otrzymuje nic więcej prócz obelg i
niewdzięczności". Otwórzmy więc nasze serca na głos Bożego Serca i rozważajmy w szczególny sposób
tajemnice naszego odkupienia.
Żarliwą modlitwą, dobrym życiem i pomocą bliźnim starajmy się pocieszyć Najświętsze Serce Pana Jezusa.
Za pośrednictwem świętej Małgorzaty Marii Alacoque Pan Jezus dał wspaniałe obietnice dla czcicieli swego
Serca:
- dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie,
- zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach,
- będę ich pocieszać we wszystkich strapieniach,
- będę dla nich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci,
- wyleję obfite błogosławieństwo na wszystkie ich przedsięwzięcia,
- grzesznicy znajdą w Moim Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia,
- dusze oziębłe staną się gorliwymi,
- dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości,
- błogosławić będę domy, w których obraz Mego Serca będzie zawieszony i czczony,
- kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych,
- imiona tych, którzy będą rozszerzać to nabożeństwo, będą zapisane w Mym Sercu i pozostaną w Nim na
zawsze,
- przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Mojego Serca, że Moja wszechmocna miłość udzieli ostatecznej łaski
pokuty wszystkim, którzy przez dziewięć z rzędu piątków przystąpią do Komunii świętej, tak iż nie umrą w
Mojej niełasce ani bez Sakramentów świętych i że Moje Boskie Serce będzie bezpiecznym schronieniem w
ostatnim momencie ich życia.

