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ROK B

Czytanie z Księgi Rodzaju
Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: «Gdzie jesteś?» On odpowiedział: «Usłyszałem
Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi,
i ukryłem się». Rzekł Pan Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś
nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem
jeść?» Adam odpowiedział: «Niewiasta, którą postawiłeś
przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem». Wtedy
Pan Bóg rzekł do niewiasty: «Dlaczego to uczyniłaś?» Nie-

wiasta odpowiedziała: «Wąż mnie zwiódł i zjadłam». Wtedy
Pan Bóg rzekł do węża: «Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na
brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między
ciebie, a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje, a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę».
(Rdz 3, 9-15).

Psalm responsoryjny (Ps. 130(129), 1-2. 3-4. 5-7a. 7bc-8).
U Pana łaska oraz odkupienie.
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,
Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl Twe ucho
na głos mojego błagania.
U Pana łaska oraz odkupienie.
Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, Panie,
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby ze czcią Ci służono.
U Pana łaska oraz odkupienie.

Pokładam nadzieję w Panu,
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie,
dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka,
niech Izrael wygląda Pana.
U Pana łaska oraz odkupienie.
U Pana jest bowiem łaska,
u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela
ze wszystkich jego grzechów.
U Pana łaska oraz odkupienie.

Czytanie z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia: Cieszę się owym duchem wiary, wedle którego napisano: «Uwierzyłem, dlatego przemówiłem»; my także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas
przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez
dziękczynienie wielu. Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny,
to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia

na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego
czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Wiemy bowiem, że jeśli nawet
zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony,
lecz wiecznie trwały w niebie.
(2 Kor 4, 13 – 5, 1).

Alleluja, Alleluja, Alleluja!
Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony,
a Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie.
Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Słowa Ewangelii wg św. Marka
Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów
się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów». Natomiast uczeni
w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy». Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach:
«Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo
wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się
ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie
będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać,
lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże

i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam: wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili,
będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha
nieczystego». Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia
i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli:
«Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie».
Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są braćmi?» I spoglądając na siedzących wokoło Niego rzekł: «Oto
moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest
bratem, siostrą i matką».
(Mk 3, 20-35).
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Jest zakątek na tej ziemi...

NAJŚWIĘTSZA MARYJA W PORĄBCE USZEWSKIEJ

Porąbka Uszewska

W różnych częściach świata Bóg wybiera miejsca szczególnego kontaktu i bliskości z człowiekiem. Poprzez również
wybranych ludzi, Bóg wskazuje te miejsca na mapie. Miejsca
raz wybrane, nieraz wbrew wszelkim trudnościom, stają się
sanktuariami. Sanktuarium stanowi przestrzeń uznaną za miejsce święte, w której w sposób szczególny Bóg udziela swojej
łaski. Zazwyczaj sanktuarium to kościół lub jego część. W tej
przestrzeni Bóg jak gdyby lepiej słyszy modlitwy człowieka,
a przede wszystkim człowiek słyszy Boga,
doświadcza Jego bliskości. Takie miejsce wybrane przez Boga, a wskazane przez Maryję
Matkę Jezusa Chrystusa, to między innymi
Lourdes w południowej Francji u podnóża Pirenejów. Miejsce to, jak gdyby się rozmnaża
na inne miejsca na świecie. Na przykład
w Veprić w Chorwacji u podnóża masywu
górskiego Biokovo nad Adriatykiem i w Porąbce Uszewskiej w południowej Polsce.
We wszystkich przypadkach są to miejsca
o wyjątkowej urodzie krajobrazu i pięknej
przyrodzie. Piękno to jest jakby odbiciem
i znakiem absolutnej piękności Stwórcy.
To piękno niewątpliwie mocno oddziałuje
na siłę i intensywność kontaktu człowieka
z Bogiem. Początki powstania miejsca kultu Maryi w Veprić
i w Porąbce Uszewskiej były podobne. W Chorwacji jednak
były one łatwiejsze, ponieważ wyszły od biskupa miejsca. Zostało ono utworzone przez biskupa Juraja Carića w 1908 r.,
po jego powrocie z pierwszej narodowej pielgrzymki Chorwatów do Lourdes. Biskup był organizatorem tej pielgrzymki,
która odbyła się w 50. rocznicę objawień w Lourdes. Niezwykłość, moc i piękno tego miejsca wpłynęły na biskupa do tego
stopnia, że postanowił „przenieść” je do ojczyzny. Odnalazł
właśnie tutaj naturalną jaskinię i otoczenie bardzo przypominające miejsce, w którym w 1858 r. Matka Boża objawiła się Bernadecie Soubirous 18 razy. Po latach biskup Carić został
tu pochowany.
Powstanie miejsca bliskich spotkań z Maryją Dziewicą
w Porąbce Uszewskiej wymagało o wiele więcej trudu. Przede
wszystkim brakowało naturalnych skał i naturalnej groty. Inicjatorem budowy Groty Matki Bożej z Lourdes był ks. Jan Palka, ówczesny wikariusz parafii w Porąbce Uszewskiej. Również
i on około 1900 r. odbył pielgrzymkę do Lourdes. Zachwycony
tym, co przeżył i zobaczył w wielkim Sanktuarium Maryjnym,
postanowił wybudować w miejscowej parafii grotę, która przybliżałaby wiernym miejsce objawień Maryi w massabielskich

skałach. Z odbytej pielgrzymki przywiózł gipsowy model groty
oraz butelkę wody z cudownego źródła. Pomysł wzniesienia
Groty spotkał się z wielkim uznaniem parafian, którzy podjęli
się jej budowy. Wzniesiono ją z miejscowego piaskowca
na zboczu wzgórza Godów, obok starego drewnianego kościoła.
W tym entuzjazmie był palec Boży, bo stary kościółek wymagał natychmiastowego remontu lub należało budować nowy.
Z trudem udało się parafianom przekonać ks. proboszcza i biskupa Leona Wałęgę, ordynariusza tarnowskiego. I tak latem
1904 r. ukończono podstawowe prace przy budowie. W dniu
8 grudnia tego samego roku, w 50. rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny,
ks. infułat Józef Bąba z Tarnowa, przy licznym udziale parafian
i okolicznej ludności dokonał poświęcenia wybudowanej Groty.
Grota od początku swego istnienia była magnesem przyciągającym czcicieli Matki Bożej, a tych w porębeckiej parafii
nigdy nie brakowało. W „starym” kościele Maryja doznawała
szczególnej czci w obrazie Pocieszenia. Kult Matki Bożej Niepokalanej szerzyło Bractwo Różańca Św., a także siostry zakonne przez prowadzoną przez siebie ochronkę i zajmowanie
się dziećmi z Krucjaty Eucharystycznej.
Zwyczaj organizowania Dnia Chorego w Sanktuarium
NMP z Lourdes w Porąbce Uszewskiej sięga lat dwudziestych
XX w. Na kilka lat przed II wojną światową
spotkania z chorymi odbywały się w bogatej
oprawie artystycznej. Na przykład w 1935 r.
dla 50-ciu chorych, którzy przybyli do Groty,
dzieci szkolne urządziły akademię - deklamowały wiersze i śpiewały piosenki przy akompaniamencie miejscowej orkiestry. Z roku na rok
liczba chorych przybywających do Groty rosła.
W 1938 r. przybyło tutaj około 80 osób. Obecnie, co roku w dzień odpustu różańcowego,
tj. w pierwszą niedzielę października, w godzinach popołudniowych odbywa się Msza św.
połączona z procesją i specjalnym błogosławieństwem, udzielanym każdemu choremu
na wzór błogosławieństwa w Lourdes. W nabożeństwie przeznaczonym dla chorych i starszych z całej okolicy, celebrowanym zazwyczaj przez kapłana,
bierze udział kilkaset osób, a liczba ich z roku na rok wzrasta.
Do tego przepięknego i magicznego miejsca, udała się
w piękną, słoneczną sobotę 16 maja br. pielgrzymka Rodziny
Kolpinga z naszej parafii złożona z osób starszych spotykających się w Kolpingowskim Klubie Seniora i parafialny Chór
„Familia” pod dyrekcją Beaty Kaczmarskiej. Pielgrzymce przewodniczył ks. prałat Józef Jakubiec, założyciel i prezes Rodziny
Kolpinga w Krakowie - Nowym Bieżanowie. W Porąbce
Uszewskiej spotkały się w tym dniu Kolpingowskie Kluby Seniora z innych Rodzin Kolpinga z Polski południowej, a przede
wszystkim z Archidiecezji Krakowskiej, m.in. z Brzeska.
W spotkaniu uczestniczył również Robert Prusak, przewodniczący Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce. Gospodarzem spotkania była miejscowa Rodzina Kolpinga. Pielgrzymi uczestniczyli w Mszy św. i nabożeństwie majowym. Eucharystii przewodniczył i piękną homilię wygłosił ks. prałat Józef
Jakubiec, a koncelebransami byli: ks. Zygmunt Bochenek, prezes Rodziny Kolpinga z Brzeska i ks. Józef Golonka, proboszcz
miejscowej parafii św. Andrzeja Apostoła, a zarazem prezes
tutejszej Rodziny Kolpinga. Oprawę muzyczną liturgii zapewnił
Męski Zespół Wokalny „Niedźwiedzoki” z Niedźwiedzia
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i Chór „Familia”. Po nabożeństwie organizatorzy zaprosili
wszystkich pielgrzymów na kolpingowską biesiadę na łące, na
wzgórzu w pobliżu Domu Parafialnego, skąd roztaczał się piękny widok na kościół św. Andrzeja Boboli i dolinę potoku
Niedźwiedź. Stoły były bogato zastawione domowymi ciastami,
ciasteczkami, owocami, napojami
i chlebem pieczonym w tradycyjnym
piecu chlebowym. Na polance powyżej, oddzielonej zagajnikiem, można
było delektować się kiełbasą pieczoną
na grillu. Czas umilał znakomity Męski Zespół Wokalny „Niedźwiedzoki”,
który może być polskim odpowiednikiem dalmatyńskich Męskich Zespołów Wokalnych „Klapa”. Zespół grał
tak pięknie i wesoło, że niektórzy seniorzy nie mogli sobie odmówić pląsów, jako że nogi same rwały się do tańca. Spotkanie pielgrzymkowe nie sposób ocenić inaczej, jak bardzo udane.
Do Porąbki Uszewskiej, jeszcze pod koniec ubiegłego
wieku zapraszał nas Stanisław Góral, członek założyciel Rodziny Kolpinga w naszej parafii. Porąbka Uszewska to jego rodzinna wioska, a jego rodzinny dom stoi w pobliżu Groty MB

z Lourdes. I dopiero teraz udało się skorzystać z zaproszenia.
Niestety Stanisława nie było z nami. Pierwsze kroki zostały
zrobione i trasa przetarta. Zbliżają się wakacje, czas wypoczynku i okazja do wytchnienia po całorocznej pracy i nauce.
Na wakacyjnych wędrówkach trzeba również znaleźć czas na
refleksję i spotkanie z Bogiem w miejscach, które ON sam wyznaczył na
mapie Polski. Namawiam na odwiedzenie miejsca spotkań z Najświętszą
Maryją Dziewicą w Jej sanktuarium
w Grocie, w Porąbce Uszewskiej.
Wieś znajduje się 4 km na południe od drogi krajowej nr 94. Zabudowania i pola Porąbki Uszewskiej zajmują dolinę potoku Niedźwiedź
(dopływ Uszwicy) oraz wzgórza Pogórza Wiśnickiego o nazwach Godów
i Rogal (około 400 m n.p.m.). Wzgórzami tymi prowadzą szlaki
turystyczne, z których rozciągają się szerokie widoki: w kierunku północnym na równinę Kotliny Sandomierskiej, a w południowym na Beskid Niski, Beskid Wyspowy oraz Gorce. Przy
dobrych warunkach pogodowych można zobaczyć Tatry.
Tadeusz Stanowski

MARYJO RATUJ RODZINY!
Rok 2015 - siódmy rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej
Jan Paweł II w „Liście do
Rodzin” wskazuje nam, jak bardzo rodzina znajduje się pośrodku
tego wielkiego zmagania pomiędzy dobrem, a złem, między życiem, a śmiercią, między miłością, a wszystkim co jest jej przeciwieństwem. Rodzinom powierzone jest zadanie walki przede
wszystkim o to, ażeby wyzwolić
siły dobra, których źródło znajduje się w Chrystusie Odkupicielu
człowieka, ażeby rodzina była
Bogiem silna. Jan Paweł II wskazuje także, że „Boże moce
są niepomiernie większe od trudności. Niepomiernie większe od zła, które zakorzeniło się
w świecie jest moc Sakramentu Pojednania; Ojcowie Kościoła
nazywali ten sakrament drugim Chrztem. Niepomiernie większa
od zepsucia, któremu ulega świat jest Boska moc Sakramentu
Bierzmowania, który otrzymujemy po Chrzcie i niepomiernie
większa jest nade wszystko moc Eucharystii”.
Nie możemy zapomnieć o modlitwie, trzeba nieustannie
z wiarą sięgać po dar - lekarstwo - jaki otrzymaliśmy w Fatimie: codzienny różaniec i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi, które ma wymiar poświęcenia Niepokalanemu Sercu
Maryi oraz wynagrodzenia w pierwsze soboty miesiąca.
Nic nie zastąpi modlitwy. Ukazują to wieki chrześcijaństwa. Jeżeli brak jest modlitwy w życiu człowieka, to także brak
jest wiary. W Fatimie Anioł uczył dzieci modlitwy. Fatima jest
przesłaniem modlitwy skierowanym do wszystkich, także rodzin - rodziców, dzieci. Dlaczego się modlić? Odpowiada Chrystus na Górze Oliwnej: „Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie” (Łk 22, 39). Ojciec Święty Franciszek w jednym z pierwszych przemówień powiedział: „Kto się nie modli do Boga, ten
modli się do diabła”. Tak, bo nie można w pustkę skierować
swego serca i swego życia. Fatimska modlitwa to przede

wszystkim modlitwa różańcowa. Siostra Łucja pisze, że modlitwy składające się na różaniec to modlitwy biblijne: „Modlitwy
biblijne, których sam Bóg nas nauczył i przez którego zostały
zainspirowane. Gloria, śpiewali Aniołowie, kiedy narodził się
Jezus Chrystus jako Człowiek. Ojciec uczy nas modlitwy «Ojcze
nasz» przez samego Jezusa Chrystusa; «Zdrowaś Maryjo»
to pozdrowienie, którym Archanioł Gabriel - na polecenie Boga
- zwrócił się do Maryi, kiedy ogłosił Jej Wcielenie swego Syna:
«Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą»”.
Wychowanie religijne w rodzinie to przede wszystkim
troska o zbawienie własne i swoich dzieci. W przesłaniu z Fatimy do rodzin ważne jest błogosławieństwo św. Józefa. Rodzice,
a zwłaszcza ojcowie, wzorem św. Józefa mogą i powinni,
szczególnie w ważnych życiowych sytuacjach, obdarować dzieci łaską błogosławieństwa Bożego. Rodziny przez odpowiedź
na Orędzie Fatimskie mają stać się Bożą Rodziną. Nie wszyscy
chcą odpowiedzieć Bogu na zaproszenie. Aby zostali uratowani
potrzebna jest modlitwa i ofiara rodzin za rodziny, potrzebne
jest wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi w pierwsze
soboty miesiąca.
W siódmym roku Wielkiej Nowenny Fatimskiej rozważamy naukę o rodzinie, medytujemy, modlimy się za rodziny własne i naszych bliźnich. Jeżeli jeszcze ktoś nie włączył się w to
dzieło jakim jest Wielka Nowenna Fatimska, to właśnie jest dla
niego propozycja. Każdy z nas pragnie mieć szczęśliwą rodzinę. Bez obecności w naszym życiu Matki Bożej to jest niemożliwe. A więc zwracajmy się do Niej także poprzez włączenie się
w nowennę, która zakończy się w 2017 r., w 100-lecie objawień
w Fatimie. Naszym zadaniem jest poznać i wypełnić w życiu
orędzia Matki Bożej. Warto zapewnić, poprzez modlitwę, przyszłym pokoleniom Polaków - naszym potomkom - życie
w przyjaźni z Bogiem. Nie ma nic ważniejszego.
T.S.
(Na podstawie materiałów przygotowanych przez Sekretariat
Fatimski na siódmy rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej).
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WYCHOWANIE PRZEZ MUZYKĘ
Akcja Katolicka zaprasza solistów, zespoły i chóry
do udziału w VI Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Patriotycznej. Konkurs odbędzie się 7 listopada. Do 30 czerwca
można przesłać zgłoszenie do organizatorów za pośrednictwem Prezesa diecezjalnego oddziału Akcji Katolickiej.
Festiwal odbędzie się w Krakowie. Najlepsi soliści, zespoły i chóry wystąpią
w koncercie galowym. O tym, kto znajdzie się wśród laureatów, zdecyduje
jury, które oceniać będzie dobór repertuaru, poziom artystyczny wykonania
poszczególnych utworów, ich interpretację i ogólny wyraz artystyczny.
Celem naszego festiwalu jest popularyzowanie wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych tradycji śpiewania pieśni patriotycznych. W Polsce jest to bardzo
ważne, bo w pieśniach przechowuje się
tradycje kulturowe i było to bardzo widoczne zwłaszcza w czasach zaborów. Trzeba pamiętać
i o tym, że u nas pieśń patriotyczna w zdecydowanej więk-

szości to pieśń powstała na fundamencie wiary.
Festiwal ma ogromną misję do spełnienia zwłaszcza
teraz, gdy jesteśmy świadkami wychowywania dzieci i młodzieży w duchu źle pojętej europejskości,
pomijania w tym wiary, kultury. Dlatego
nie zawsze w szkołach uczy się dzieci
polskich pieśni patriotycznych. My staramy się jednak to dziedzictwo pielęgnować.
I co roku widzimy, że zarówno dzieci i młodzież, jak i dorośli dbają o ducha
patriotyzmu. W lokalnych konkursach
i w ogólnopolskim finale mamy zespoły
przedszkolaków, którzy pod opieką wychowawczyń przygotowują piękne inscenizacje. Mamy solistów, zespoły i chóry
w różnych grupach wiekowych. To pokazuje, że tradycja, kultura pieśni są przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Stefan Majerczak
Szef VI Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się
do godnego uczczenia Jezusa Eucharystycznego. Procesja Bożego Ciała miała właściwą oprawę dzięki osobom,
które przygotowały ołtarze, zorganizowały obsługę związaną z porządkiem i nagłośnieniem. Słowa uznania należą się przedstawicielom wspólnot parafialnych zaangażowanych w piękny przebieg procesji. Dziękujemy orkiestrze dętej z Byszyc i policji. Dziękujemy dzieciom
pierwszokomunijnym oraz sypiącym kwiatki i ich rodzicom. Dziękujemy również służbie liturgicznej, siostrom
Michalitkom, Chórowi „Familia”, panu organiście i panu
kościelnemu, a także mieszkańcom rejonu I. Na kolejne
dni trwającej Oktawy Bożego Ciała zapraszamy na wieczorną Mszę św. i procesję wokół kościoła. Zachęcamy
wszystkich parafian, aby przynajmniej w dniu swojego
rejonu uczestniczyli w tym nabożeństwie. Dzisiaj zapraszamy parafian ze wszystkich zespołów, jutro rejon II,
we wtorek rejon III i w środę rejon IV. Natomiast
w czwartek, kiedy zakończymy procesje, poświęcimy
wianki wykonane z ziół i kwiatów.
2. Obchodzimy dzisiaj w Kościele w Polsce VIII Święto
Dziękczynienia pod hasłem: „Maryjo, Królowo Rodzin –
zawierzamy i dziękujemy”. Po Mszach św. ministranci
zbierają ofiary do puszek, które na prośbę ks. Kardynała

zostaną przekazane na Światowe Dni Młodzieży.
3. Z racji I niedzieli miesiąca odprawiamy adorację Pana
Jezusa w Najświętszym Sakramencie po każdej Mszy św.
4. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach czerwcowych
codziennie o godz. 17.45, a w niedziele po Mszy św.
o godz. 17.00. Podczas Oktawy Bożego Ciała Litania do
Serca Pana Jezusa jest śpiewana w czasie procesji
po Mszy św. wieczornej.
5. Jutro, 8 czerwca Grupa Modlitewna św. Ojca Pio zaprasza na comiesięczne formacyjne spotkanie, które odbędzie się w sali nr 1 po Mszy św. wieczornej.
6. W piątek 12 czerwca przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z racji uroczystości nie obowiązuje post od pokarmów mięsnych.
7. Nabożeństwo Fatimskie z procesją wokół kościoła zostanie odprawione w sobotę, po wieczornej Mszy św. Należy przynieść różaniec i świece.
8. W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia:
• poniedziałek: wsp. św. Jadwigi Królowej;
• środa: wsp. bł. Bogumiła, biskupa;
• czwartek: wsp. św. Barnaby, apostoła;
• piątek: Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa;
• sobota: wsp. Niepokalanego Serca NMP.

Msze święte: w dni powszednie: 6.30*, 7.00, 18.00; w I piątki miesiąca: 6.30*, 7.00, 16.30*, 18.00, 19.30* (* - z wyjątkiem wakacji); w niedziele i święta: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30*, 17.00, 19.00; w soboty: 18.00.
Godziny otwarcia kancelarii parafialnej: wtorek: 16.00 – 17.30; środa: 16.00 – 17.30; czwartek: 10.30 – 12.00,
16.00 – 17.30; piątek: 16.00 – 17.30; sobota: 8.30 – 10.00 (z wyjątkiem I piątku i I soboty miesiąca).
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