
 

Z kroniki parafialnej…   
 

  
 
 

  
 1. 06. 2012 r. – Wieczorną Eucharystią zakończyliśmy rok szkolno-katechetyczny. Po Mszy 
św. zostały rozdane dzieciom świadectwa ukończenia katechizacji. Tradycyjnie już na 
zakończenie roku szkolno-katechetycznego został wręczony na stałe „Miś”, który przez cały rok 
wędrował po dzieciach. Misia za najwięcej spełnionych dobrych uczynków i przyniesionych 
serca otrzymała Bożena Łagoda.  
 

3. 06. 2012 r. – Rankiem sprzed naszego kościoła wyruszyła grupa pielgrzymów: dzieci 
pierwszokomunijne, komunijne, schola, ministranci, osoby dorosłe i starsze na uroczystą 
Eucharystię we Lwowie kończącą I Krajowy Kongres Eucharystyczny na Ukrainie. 
 
5. 06. 2012 r. – Po wieczornej Mszy św. w naszym kościele odbył się koncert muzyki 
klasycznej w wykonaniu artystów z Kijowa. 
 
7. 06. 2012 r. – Rozpoczęły się spotkania grupy modlitewnej „Domu Zmartwychwstania”. 
Grupa powstała jako owoc przeprowadzonych w maju misji parafialnych. 
 
10. 06. 2012 r. – 7. 06. 2012 r. – W uroczystość Bożego Ciała tradycyjnie już ulicami 
naszego miasta przeszła procesja z Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie. 
Procesja zatrzymywała się przy ołtarzach zrobionych przez: Żywy Różaniec, Rodziców dzieci I 
Komunijnych; Chór i Scholę. 
 
11 - 16. 06. 2012 r. –  W domu zakonnym Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Samborze   
miały miejsce półkolonie dla dzieci z parafii. Z tej formy odpoczynku, wspólnej modlitwy i 
zabawy skorzystało ponad 30 dzieci. W programie dnia była modlitwa, zabawy, gry i konkursy, 
prace plastyczne,śpiew oraz dwa posiłki. Dzień kończyło wspólne wyjście na Mszę św. i udział 
w procesji z racji Oktawy Bożego Ciała. W dzień św. Antoniego dzieci uczestniczyły w 
uroczystości odpustowej w Wojutyczach.  
 
11 – 17. 06. 2012 r. – Przez całą oktawę uroczystości Bożego Ciała miała miejsce wieczorem 
procesja eucharystyczna wokół naszej świątyni. Na zakończenie oktawy były święcone wianki. 
 
17. 06. 2012 r. – Rozpoczęły się zapisy i przygotowania dzieci na wyjazd na finały 
Międzynarodowej Parafiady do polski. 
 
31. 06. 2012 r. – W sobotni wieczór 15 osobowa grupa dzieci wraz z opiekunami wyjechała 
do Polski na Finały Międzynarodowej Parafiady. 
 


