
29.05.22 NIEDZIELA
Dz 1,111; Ps 47; 

Hbr 9,2428;10,1923; 
Łk 24,4653

„WY ZAŚ POZOSTAŃCIE 
W MIEŚCIE, AŻ BĘDZIECIE 

UZBROJENI MOCĄ 
Z WYSOKA”

30.05.22 PONIEDZIAŁEK
Dz 19,18; Ps 68; J 16,2933
„NA ŚWIECIE DOZNACIE 

UCISKU, ALE MIEJCIE 
ODWAGĘ”

31.05.22 WTOREK
Rz 12,916b; Ps (Iz 12,26); 

Łk 1,3956
„WIELBI DUSZA MOJA PANA 

I RADUJE SIĘ DUCH MÓJ 
W BOGU, ZBAWCY MOIM”

1.06.22 ŚRODA
Dz 20,2838; Ps 68; 

J 17,11b19
„WIĘCEJ SZCZĘŚCIA JEST 

W DAWANIU ANIŻELI 
W BRANIU”

2.06.22 CZWARTEK
Dz 22,30;23,611; Ps 16; 

J 17,2026
„STRZEŻ MNIE, O BOŻE, 

TOBIE ZAUFAŁEM”

3.06.22 PIĄTEK
Dz 25,1321; Ps 103; 

J 21,1519
„TAK, PANIE, TY WIESZ, ŻE 

CIĘ KOCHAM”

4.05.22 SOBOTA
Dz 28,1620.3031; Ps 11; 

J 21,2025
„TWOJE OBLICZE UJRZĄ 

LUDZIE PRAWI”

SŁOWO BOGA
NA KAŻDY DZIEŃ

Kończy się najpiękniejszy 
miesiąc, w którym już wszystko 
rozkwitło, zazieleniły się 
drzewa, niektóre balkony 
bogato ukwiecone kwiatami. 
Niesamowity widok aż serce się 
raduje. Miesiąc ten kończy 
święto Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny. 
Pamiętamy opis tego 
wydarzenia z Ewangelii według 
św. Łukasza. Tradycja 
wskazuje, że całe to 
wydarzenie miało miejsce w Ain 
Karim. Miejsce położone 
w kotlinie jest pełne zieleni. 
Znajdują się tam dwa 
sanktuaria: nawiedzenia św. 
Elżbiety i narodzenia św. Jana 
Chrzciciela. Maryja spieszy, aby 
podzielić się wiadomością, że 
została wybrana na Matkę 
Zbawiciela, ale również chciała 
pogratulować krewnej, że 
poczęła w starości tak długo 
oczekiwanego syna. Maryja 
z radością wita Elżbietę. 
Spotkanie dwóch matek. Gdy 
tylko „Elżbieta usłyszała 
pozdrowienie Maryi, poruszyło 
się dzieciątko w jej łonie, 
a Duch Święty napełnił 
Elżbietę”, mówi św. Łukasz (Łk 
1,40). Elżbieta zaczyna 
prorokować na chwałę swojej 
kuzynki: „Błogosławiona jesteś 
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między niewiastami 
i błogosławiony jest owoc 
Twojego łona!” (Łk 1,42). 
Widzimy, w jaki sposób zrodziły 
się słowa, które powtarzamy 
w „Pozdrowieniu Anielskim”. 
„A skądże mi to, że Matka Pana 
mojego przychodzi do mnie?” 
Elżbieta rozpoznaje w Maryi 
Matkę Chrystusa. Maryja na te 
słowa wypowiada hymn 
uwielbienia „Wielbi dusza moja 
Pana…”. Każda łaska powinna 
prowadzić do dziękczynienia. 
Maryja dziękuje Bogu za łaskę, 
jaką otrzymała. Pozostała 
u Elżbiety około trzech miesięcy, 
aby wspomóc starszą krewną. 
Potem powróciła do Nazaretu. 
Można powiedzieć, iż Maryja 
nawiedza każdego z nas. W jaki 
sposób? Święte natchnienia, 
dotyk łaski Bożej, a nawet przez 
próby i cierpienia. Kto umie te 
nawiedzenia dostrzec, wiele 
zyska. Nawiedza nas też przez 
peregrynacje figury czy obrazu. 
Wtedy często dzieją się 
niespotykane cuda. Akurat w tym 
roku minęło dziesięć lat 
peregrynacji Obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej w naszej parafii 
a także diecezji. Co zmieniło się 
w naszym życiu od tamtych 
chwil? Trochę już czasu upłynęło. 
W tym dniu uwielbiajmy Boga za 
dar Maryi i Jej Syna. Dziękujmy 
też za łaskę wiary. Za przykładem 
Maryi spieszmy z pomocą 
potrzebującym. Nikogo chyba nie 
trzeba przekonywać, jak 
chwalebna jest pomoc drugiego. 
Pomocna dłoń, najmniejszy gest, 
W ostatnich artykułach 
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Wspominałem o przygotowaniach 
i powodach dlaczego warto na 
pielgrzymkę. W tym numerze zwrócę 
uwagę na kwestie techniczne 
i organizacyjne związane 
z pielgrzymowaniem. Jeśli chodzi 
o samo bagaż to dzielimy go na 
który będzie podróżował autokarem 
i ten podręczny. W tym pierwszym 
przechowujemy rzeczy, które będą 
nam potrzebne na noclegach. Tutaj 
możemy umieścić dowód, leigitymacj 
ubrania, bieliznę, śpiwór, karimata, 
kosmetyki, ręczniki, osobiste środki 
medyczne, leki na stałe 
przyjmowane, ewentualnie też 
namiot plażowy bez stałego 
przytwierdzenia do podłoża Ważne 
jest to, iż mimo dość dobrej 
pogody,mogą na pielgrzymce 
zdarzyć się dni deszczowe, oraz 
chłodniejsze. Warto więc zabrać 
dresy, bluzy lub rzeczy z długim 
rękawem. Ja sam wspominam to, jak 
w jednej z miejscowości podczas 
wieczornego Apelu zamiast długiej 
bluzy i spodni, ubrałem się na 
krótko. Tym samym byłem idealnym 
cel dla owadów oraz komarów, nie 
mogłem się od nich odpędzić :) 
Zalecam też, żeby nie były to 
ubrania, wobec których mamy 
sentyment, bądź kosztowały nas 
dużo pieniędzy. Idziemy w każdych 
warunkach atmosferycznych. 
Wyjątkiem od tego są silne burze, 
bądź taka zmiana aury, którą jest 
zagrożeniem dla bezpiecznego 
przemarszu kolumny pieszych. 
Jedna z osób, która nieraz była na 
pielgrzymce doradziła mi, by to były 
nawet rzeczy z second handu, które 
można bez skrupułów wyrzucić po 
każdym zakończonym dniu na 
pielgrzymce. W bagażu podręcznym 
prócz Różańca, oraz Identyfikatora, 
który otrzymamy przed samą 
pielgrzymką, musimy mieć 1,5 litra,  
a przynajmniej 1 litr wody!!! 
Najgorsze co może spotkać 
pielgrzyma podczas tak długiej 
wędrówki jest odwodnienie,  bo taka 
sytuacja można całkowicie 
wykluczyć daną osobę 
z pielgrzymowania. Ksiądz 

RUSZAJ, RUSZAJ, RUSZAJ TAM...

przewodnik wspomniał nam historię 
pewnego chłopaka, który nie 
słuchał jego poleceń jeśli chodzi 
o stałe nawodnienie. Po paru 
dniach taki upór skończył się źle, 
gdyż nie obyło się bez interwencji 
medycznej. Musiał on niestety 
wrócić do domu, gdyż doprowadził 
swoj organizm do odwodnienia. 
Wielka szkoda  byłoby, w taki 
sposób zakończyć pielgrzymkę. 
Nawadniamy się systematycznie 
biorąc 34 łyki wody  co około 15
20 minut,  lub  wtedy gdy 
otrzymamy takie polecenie od 
księdza przewodnika. Kolejną 
rzeczą, którą musimy mieć przy 
sobie jest krem z filtrem. Przy tak 
dużej temperaturze łatwo jest się 
opalić, ale też może łatwo schodzić 
skóra. Skoro o Słońcu mowa, 
niezbędna rzeczą, bez której nie 
możemy wyruszać jest kapelusz 
bądź nakrycie głowy. To głowa, 
prócz stóp i nóg jest najbardziej 
narażoną częścią ciała podczas 
pielgrzymowania. Chroni przed 
słońcem i deszczem. Zatrzymując 
się chwilę przy deszczu, w swojej 
kieszonce warto mieć podręczny 
płaszcz przeciwdeszczowy dobrej 
jakości. Cały czas miejmy go przy 
sobie aura potrafi być dynamiczna 
i brak tego przedmiotu potrafi 
mocno utrudnić pielgrzymowanie 
przy odpadach atmosferycznych. 
Przy sobie warto też mieć 
chusteczki nawilżane, bądź te 
zwykłe. Przy różnego rodzaju 
rewolucjach żołądkowych, na które 
pielgrzym jest narażony mogą 
uratować życie :) Jeśli zabraknie 
tych rzeczy, to znam taką historię, 
w której nawet śpiewnik 
pielgrzymkowy okazał się rzeczą 
niezbędna. Warto go też mieć, bo 
jego przeznaczenie może okazać 
się bardzo zaskakujące 
i niestandardowe. :P Jeśli chodzi 
o obuwie, to warto mieć dwie pary 
i to najlepiej takie już 
wypróbowane. O ile w przypadku 
ubrań napisałem, że nie muszą one 
być wysublimowane, to nasze buty 
powinny być przynajmniej dobrze 

rozchodzone. Oczywiście nawet 
najlepsze buty nie zabezpieczą  
w 100 procentach, przed 
otarciami, pęcherzami 
i wszelkiego rodzaju urazami 
fizycznymi. W pewnym stopniu 
sprawiają, że pielgrzymowanie 
będzie ciut łatwiejsze i bardziej 
znośne. Choć hasło im gorzej 
tym lepiej na pielgrzymce jest 
motywem przewodnim. Ja ze 
swojej strony polecam buty 
z żelową podeszwą, bądź 
adidasy. Oczywiście sandaly też 
się sprawdzają.  Pamiętajcie 
jednak, żeby wszystko w czym 
będziecie chodzić na 
pielgrzymce, wcześniej 
przetestować na sobie! Dla 
jednego dobre będą zwykłe 
adidasy, czy sandały, a drugi 
potrzebuje większej stabilizacji, 
wyższej podeszwy itd. Na 
pielgrzymim szlaku obowiązuje 
ubiór dostosowany do warunków 
atmosferycznych, ale też 
skromny, godnie reprezentujący 
pielgrzyma. Spodenki powinny 
sięgać do kolan lub być dłuższe, 
a koszulki powinny zakrywać 
ramiona. Na sam koniec 
zaznaczę, że plecak, bądź nerka 
nie mogą być za cięzkie!  To, że 
nas nie boli dzisiaj, to nie znaczy, 
że reprekusje zbyt 
obciążającego nas bagażu nie 
dopadną nas za parę dni. 
W plecaku, bądź nerce musi 
znajdować się Woda, Różaniec, 
Śpiewnik, Chusteczki, Krem 
z filtrem, to wszystko. Na głowie 
kapelusz i wygodne buty. To 
wystarczy! Poza tym dbajmy 
o siebie na trasie, zgłaszajmy 
wszelkiego rodzaju dolegliwości, 
urazy koledze/koleżance obok, 
lub też przewodnkowi. 
Pomagajmy sobie wzajemnie, 
Nawet zwykłe Jak się czujesz 
Siostro/Bracie,   Pomóc Ci? 
potrafi wiele zdziałać. Nie bójmy 
się i nie wstydźmy się  prosić 
o pomoc drugiego pielgrzyma! 
CDN... 
  

Piotr Kamiński



ZA RODZINY

Módlmy się w intencji rodzin 
chrześcijańskich na całym 
świecie, aby dzięki konkretnym 
gestom przeżywały 
bezinteresowność miłości oraz 
świętość w codziennym życiu.
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INTENCJA  PAPIESKA 
NA MIESIĄC

CZERWIEC

i Niepokalane Serce Maryi, za dar 
Eucharystii.
7:00  Intencja wynagradzająca za 
grzechy przeciw Niepokalanemu 
Sercu NMP.
7:00 + Za zmarłego Ryszarda 
Szczypiorskiego (greg.).
18:00  Podziękowanie za 
odebrane łaski z prośbą o zdrowie 
i siły do wykonywania 
codziennych obowiązków oraz 
opiekę Matki Boskiej dla Elżbiety 
w rocznicę 50. urodzin oraz dla 
męża Jacka i Patrycji.
18:00 + Za zmarłą Hertę 
Jarmużewską w 89. rocznicę 
urodzin i za Władysława 
Jarmużewskiego.
18:00 + O łaskę życia wiecznego 
dla zmarłego Krzysztofa 
Wiśniewskiego w rocznicę 
urodzin.
18:00 + Za zmarłego męża 
Stanisława Bakirzyńskiego 
w rocznicę śmierci.

5 czerwca  Uroczystość Zesłania 
Ducha Świętego

6:30 + Za zmarłego Ryszarda 
Szczypiorskiego (greg.).
7:30 + W intencji zmarłych 
ofiarodawców i dobroczyńców 
parafii i budowy kościoła.
9:00  W intencji Parafian.
10:30 + W intencji zmarłych 
rodziców: Jadwigę i Alojzego 
Jurkiewiczów w 8. rocznicę 
śmierci Alojzego, za dziadków: 
Anielę i Władysława 
Jurkiewiczów.
12:00 + Za zmarłych rodziców: 
Helenę i Józefa, za braci 
i bratowe, a także za wszystkich 
zmarłych z rodziny 
Strzyżewskich.
13:15  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla Magdaleny i Artura 
z okazji 18. rocznicy zawarcia 
sakramentu małżeństwa.
13:15 + Za zmarłego księdza 
Władysława Rudnickiego, za 
Władysławę Bączek oraz Annę 
Rudnicką.
15:00  O zdrowie, Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej w dalszej posłudze 
kapłańskiej dla ks. Sylwestra 
Ziemanna w 18. rocznicę święceń 
kapłańskich (Mszę św. zamówiła 
wspólnota „Margaretka”).
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Walerię i Wiktora Namsołków, za 
Helenę i Maksymiliana Rafalskich 
oraz za dziadków z obu stron.

INTENCJE MSZALNE
30 maja  poniedziałek
7:00  Prośba o wyzwolenie 
z nałogów, łaskę nawrócenia 
i zmianę życia dla Zbigniewa.
7:00 + Za zmarłego Ryszarda 
Szczypiorskiego (greg.).
7:00 + O łaskę nieba przez Boże 
miłosierdzie dla zmarłego Edmunda 
Konikowskiego.
18:00  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Najświętszej dla 
ks. Jarosława Łukaszewskiego w 7. 
rocznicę święceń kapłańskich.
18:00 + Za zmarłą Jadwigę 
Sobocińską w 30. dzień po 
pogrzebie.
18:00 + za zmarłego Pawła 
Grzybowskiego w 16. rocznicę 
śmierci.
18:00 + Za zmarłego Tadeusza 
i Irenę Mądrzyńskich.

31 maja  wtorek
7:00 + Za zmarłego Ryszarda 
Szczypiorskiego (greg.).
7:00 + Za zmarłego Wojciecha 
i Jana Maliszewskich.
18:00  O Boże błogosławieństwo 
w życiu małżeńskim i dary Ducha 
Świętego dla Natalii i Dawida 
Nikodemów (Mszę św. zamówiła 
Odnowa w Duchu Świętym).
18:00 + Za zmarłą Monikę 
Brzozowską w 100. rocznicę 
urodzin.
18:00 + Za zmarłą Bernadetę 
Cichecką oraz Henryka i Andrzeja.
18:00 + Za zmarłą Jadwigę 
Kościńską (Mszę św. zamówili 

sąsiedzi z klatki).

1 czerwca  środa
7:00 + Za zmarłego tatę Henryka 
Romantowskiego w 1. rocznicę 
śmierci.
7:00 + Za zmarłego Ryszarda 
Szczypiorskiego (greg.).
18:00 + Za zmarłego Zygmunta 
Koszykowskiego w 30. dzień po 
śmierci.
18:00 + Za zmarłego męża Jakuba 
Bartnickiego w dniu urodzin 
i imienin.
18:00 + O dar nieba, za 
wstawiennictwem św. Siostry 
Faustyny Kowalskiej, dla męża 
Marcina Poprawskiego.
18:00 + O łaskę nieba dla 
Magdaleny Kopańskiej.

2 czerwca  pierwszy czwartek 
miesiąca

7:00 + Za zmarłego Ryszarda 
Szczypiorskiego (greg.).
7:00 + O łaskę życia wiecznego dla 
Stanisławy i Jana Pedynkowskich 
w 7. rocznicę śmierci Stanisławy.
18:00  W podziękowaniu Bogu 
Ojcu, przez Bolesne i Niepokalane 
Serce Matki Bożej, za dar życia 
z przeproszeniem za grzechy nasze 
i całego świata z prośbą o święte 
powołania kapłańskie.
18:00 + Za zmarłego Marka 
Kirzeniewskiego w 30. dzień po 
pogrzebie.
18:00 + Za zmarłego Kazimierza 
Zawackiego w 30. dzień po śmierci.

3 czerwca  pierwszy piątek 
miesiąca

7:00  O Boże błogosławieństwo 
i opiekę Matki Bożej w dalszym 
życiu dla Witolda. 
7:00 + Za zmarłego Ryszarda 
Szczypiorskiego (greg.).
18:00 + Za zmarłych ojców: 
Bogdana Wandzlewicza i Mariana 
Rafalskiego oraz babcie i dziadków 
z pbu stron.
18:00 + Za zmarłą Helenę Poświatę 
oraz zmarłych z rodziny Poświatów, 
Tylkowskich i Piaseckich.
18:00 + Za zmarłego Jana Hejkę 
w 31. rocznicę śmierci i za Marię 
Hejkę.

4 czerwca  pierwsza sobota 
miesiąca

7:00  Podziękowanie za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla członkiń i członków Róż 
Różańcowych naszej parafii i ich 
rodzin.
7:00  W podziękowaniu Panu Bogu 
w Trójcy Jedynemu, przez Bolesne 



Ksiądz proboszcz: ks. kan.
 Marian Florek
502 601 557

1. Janina Kreja
zmarła 28 VIII 2015 r.

2. Bronisława Wachowiak
zmarła 01 IX 2015 r.

3. Mirosław Budzelewski
zmarł 02 IX 2015 r.

4. Mirosław Licznerski
zmarł 02 IX 2015 r.

5. Dorota Kirzeniewska
zmarła 09 IX 2015 r.

6. Jadwiga Betlejewska
zmarła 11 IX 2015 r.
7. Brunon Majewski
zmarł 14 IX 2015 r.
8. Iwona Ebernikel

zmarła 14 IX  2015 r.
9. Kazimiera Osowska
zmarła 18 IX 2015 r.
10. Zbigniew Radzik
zmarł 24 VI 2016 r.

11. Bożena Kołodziejek
zmarła   24 VI 2016 r.

12. Kazimierz Rudnicki
zmarł 24 VI 2016 r.

13. Jerzy Piórkowski
zmarł 28 VI 2016 r.

14. Zbigniew Macfałda
zmarł 28 VI 2016 r.

15. Agaton Podliński
zmarł 2 VII 2016 r.

16. Genowefa Łepek
zmarła 3 VII 2016 r.

17. Kazimierz Golder
zmarł  3 VII 2016 r.

18. Benedykt Zabłocki
zmarł 5 VII 2016 r.

19. Danuta Szczygłowska
zmarła 17 VI 2017 r.
20. Henryk Gabiec
zmarł 19 VI 2017 r.
21. Stanisław Sitek
zmarł 22 VI 2017 r.

22. Wiktoria Zabłotna
zmarła 25 VI 2017 r.

23. Gegham Mkrtchyan
zmarł 12 VII 2017 r.

24. Józef Szymaniak
zmarł 17 VII 2017 r.

25. Wiktor Raczyński
zmarł 1 VIII 2017 r.  

26. Dariusz Piórkowski
zmarł 25 III 2022 r.
27. Lech Wasiak
zmarł 8 IV 2022 r.

28. Edward Podgórski
zmarł 14 IV 2022 r.

29. Marzena Wardowska
zmarła 20 IV 2022 r.

30. Janina Lewandowska
zmarła 25 IV 2022 r.             
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Sakrament Pojednania: 

w niedziele podczas każdej Mszy Św., 

w dni powszednie o 7.00 i o 17.30

Msze św. Niedziela i Święta:
6.30, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.15, 15.00, 18.00

Dni powszednie:7.00, 18.00
Kancelaria Parafialna czynna: 

poniedziałek, wtorek, czwartek: 17.00  18.00, 
środa: 16.00  18.00

Numer Konta Parafii św. Brata Alberta w Iławie:
 PKO BP  15 1020 3583 0000 3302 0047 5186

Bóg zapłać za składane ofiary...

Str. 4 Druk: Parafia p.w. św. Brata Alberta w Iławie

A D M I N I S T R ATO R E M    
K A P L I C Y 

P R Z E D P O G R Z E B O W E J
P R Z Y PA R A F I I  

Ś W.  B R ATA A L B E RTA
J E S T F I R M A „ K O R I M ”

8 : 0 0    1 8 : 0 0  
t e l .  0 8 9  6 4 8 2 2 4 6

1 8 : 0 0    8 : 0 0  
t e l .  0 8 9  6 4 9 4 8 3 3

k o m .  0  6 0 4  4 3 2  9 8 4

Księża wikariusze:

ks. Michał Budek

ks. Paweł Liszewski  668 038 310

Ofiarodawcy i dobroczyńcy parafii
budowy kościoła św. Brata Alberta
w Iławie, których w sposób szczególny polecimy 
Bogu podczas Mszy św.
w dniu 05. 06.  2022 r. o godzinie 07:3029 maja 2022 r.

Wniebowstąpienie Pańskie

1.Uroczystość 

Wniebowstąpienia Pańskiego, 

która kończy 40dniowy okres 

ukazywania się 

Zmartwychwstałego 

i umacniania w wierze 

Apostołów, pomaga nam lepiej 

zrozumieć zapewnienie Jezusa: 

„Idę do Ojca przygotować wam 

miejsce”. Żyjemy wciąż 

nadzieją, że zasłużymy sobie 

na przebywanie na wieki 

w niebie razem z naszym 

Zbawicielem w domu Ojca.

2.W tym tygodniu, razem 

z Apostołami zgromadzonymi 

w Wieczerniku, chcemy trwać 

w oczekiwaniu na spełnienie 

się Jezusowej obietnicy 

Zesłania Ducha Świętego. 

Codziennie po Mszy św. 

wieczornej odmawiamy 

nowennę do Ducha Świętego.

3.We wtorek kończymy 

odprawianie nabożeństwa 

majowego o godz. 17:30. Od 

środy, 1 czerwca, zapraszamy 

z kolei na codzienne 

nabożeństwa czerwcowe 

z Litanią do Najświętszego 

Serca Pana Jezusa po każdej 

Mszy św. wieczornej o godz. 

18:00. 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
4.W tym tygodniu przypada 

pierwszy czwartek miesiąca. 

Zapraszamy w  tym dniu na Mszę 

św. o godz. 18:00, podczas której 

w sposób szczególny będziemy się 

modlić za kapłanów oraz o nowe, 

liczne i święte powołania 

kapłańskie i zakonne w naszej 

parafii. Po Mszy św. będzie 

specjalne nabożeństwo w tej 

intencji. Grupa Modlitwy do 

Najdroższej Krwi Chrystusa 

zaprasza również tego dnia 

o godz. 17:15 na nabożeństwo 

połączone z wystawieniem 

Najświętszego Sakramentu 

w intencjach wynagradzających za 

grzechy nasze i całego świata oraz 

w intencji świętych powołań 

kapłańskich i zakonnych, 

szczególnie z naszej parafii.

5.Z racji pierwszego piątku 

miesiąca możliwość spowiedzi 

będzie w piątek od godz. 17:00 do 

18:00.

6.W pierwszą sobotę czerwca 

zapraszamy czcicieli Matki Bożej 

na Mszę św. poranną o godz. 7:00 

i na nabożeństwo do 

Niepokalanego Serca Maryi.  

Po nim odbędzie się spotkanie Róż 

Różańcowych  i zmiana tajemnic 

różańcowych.

7.Zapraszamy dziewczynki do 

sypania kwiatków w czasie procesji 

Bożego Ciała. Próby odbędą się 

przed naszym kościołem 

w przyszły poniedziałek i czwartek 

– 7 i 9 czerwca oraz we wtorek  

14 czerwca  o godz. 17:00.

8.Wszystkim jubilatom 

i solenizantom rozpoczynającego 

się tygodnia życzymy Bożego 

błogosławieństwa.


