
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO – 5 CZERWIEC 2022r. 
 

1. W Liturgii Kościoła w tym tygodniu przeżywać będziemy: 

* poniedziałek – Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła 

* wtorek – bł. Zbigniewa Strzałkowskiego, kapłana i męczennika 

* środa – św. Jadwigi Królowej 

* czwartek – Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana 

* sobota – św. Barnaby, Apostoła  

Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości Bożego 

błogosławieństwa oraz opieki Waszych Świętych Patronów.  

 

2. Dzisiejsza Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy Okres Wielkanocny. Czas 

Komunii św. wielkanocnej trwa nadal aż do Niedzieli Trójcy Świętej włącznie. Dziś można 

zyskać pod zwykłymi warunkami odpust zupełny za uczestnictwo w śpiewie lub recytacji 

hymnu „O Stworzycielu Duchu, przyjdź”.  

 

3. Jutro drugi dzień Zielonych Świąt – NMP Matki Kościoła. Msze św. Sanktuarium o godz. 

630, 900, 1600, 1730. Ławnica o godz. 1600, Chrząstów godz. 1700. Ofiary składane w tym dniu 

na tace przeznaczone są do dyspozycji naszego parafialnego oddziału Caritas – na cele 

charytatywne prowadzone w naszej parafii. Za waszą życzliwą pomoc w ich realizacji 

szczerze Wam dziękujemy. Bóg zapłać. 

 

4. Zapraszamy dzieci, młodzież i starszych do uczestnictwa w nabożeństwach do 

Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nabożeństwa te w Sanktuarium codziennie od 

poniedziałku do soboty o godz. 1700 , a w niedzielę o godz. 1530.W kaplicach dojazdowych w 

Chrząstowie i Ławnicy nabożeństwo do Serca Jezusowego w te dni kiedy jest sprawowana 

Msza Święta. 

 Pragniemy przypomnieć, że w Sanktuarium w dni powszednie o godz. 1630 jest 

wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwość adoracji Pana Jezusa w ciszy, a także 

okazja do skorzystania z Sakramentu Pokuty.  

 

5. W czwartek będziemy czcić Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, 

pamiętajmy w tym dniu w sposób szczególny w swoich modlitwach o powołanych do służby 

prosząc o świętość ich życia i wierność powołaniu. Módlmy się również o nowe powołania 

kapłańskie i zakonne z naszej parafii i diecezji.  

 

6. W piątek o godz. 1700 modlitewno – formacyjne spotkanie dla wszystkich czcicieli św. 

Ojca Pio. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i rozważania słowa Bożego.  

 

7. Za tydzień w niedziele będziemy przeżywać Uroczystość Trójcy Świętej. Po Mszy św. o 

godz. 900 zmiana tajemnic różańca dla męskich róż różańcowych. Przy wyjściu z kościoła 

będzie zbiórka do puszek na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie.  

 

 

 

 

 



8. Zbliża się Uroczystość Bożego Ciała. W tym roku procesja Bożego Ciała, wyruszy z 

Sanktuarium w kierunku Starej Wsi do drogi głównej. Następnie pójdziemy drogą główną w 

kierunku Sanktuarium.  

Prosimy o przygotowanie poszczególnych ołtarzy mieszkańców: 

I ołtarz przy Krzyżu obok remizy – Mieszkańcy Złotnik od strony Mielca. 

II ołtarz na Starej Wsi – Mieszkańcy Starej Wsi – połowa od Państwa Sukiennik. 

III ołtarz przy kaplicy u Państwa Ochalików – Mieszkańcy Starej Wsi II połowa 

IV ołtarz przy Krzyżu Misyjnym – Mieszkańcy Malinia od Państwa Czachor w kierunku 

Tuszowa.  

 Bardzo prosimy o skontaktowanie się w tej sprawie z Siostrą Justyną w celu ustalenia 

szczegółów.  

 

8. Wszystkim Dobrodziejom i Przyjaciołom naszej Parafii dziękujemy za ofiary składane na 

inwestycje prowadzone w naszej parafii. Dziękujemy także tym, wszystkim którzy swoje 

ofiary wpłacają na nasze parafialne konto – Bóg zapłać. Za każdy gest zrozumienia i 

życzliwej pomocy niech Wam Dobry, Miłosierny Bóg wynagrodzi swoim 

błogosławieństwem i potrzebnymi łaskami. 

 

9. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej dla dzieci, młodzieży i starszych. 

Sięgajcie również częściej po lekturę  Pisma Świętego i dobrej religijnej książki. 

 

10. Próba Chóru w najbliższy czwartek i sobotę o godz. 1830. Zapraszamy wszystkich 

chętnych do śpiewania.  

 

11. Zbiórka ministrantów  i lektorów we wtorek o godz. 1800. 

 

12. W piątek o godz. 1900 spotkanie Grupy Młodzieżowej. 

 

13. Z powodu zbyt małej liczby chętnych planowana pielgrzymka do Medjugorie i 

Czarnogóry w dniach od 2 do 11 lipca zostaje odwołana.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 


