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1. VII Święto Dziękczynienia za kanonizację Jana Pawła II i odzyskaną wolność obchodzimy dziś 

w naszej Ojczyźnie. Tradycyjnie zbieramy przed kościołem ofiary do puszek z przeznaczeniem 

na budowę Świątyni Opatrzności Bożej – Wotum Wdzięczności Narodu Polskiego. 

2. Pierwsza Komunia Święta dzieci dziś na Mszy św. o godz. 1130. 

3. Ksiądz Kamil Falkowski, neoprezbiter, odprawi Mszę św. prymicyjną w naszym kościele 

dziś o godz. 1300. 

4. Nabożeństwo czerwcowe i procesja eucharystyczna dziś o godz. 1815. 

5. Nabożeństwa czerwcowe w dni powszednie bezpośrednio po Mszy św. o godz. 1800;  

w niedziele i święta o godz. 1815. 

6. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

 Wspólnota Magnificat zaprasza na spotkanie z prof. Zenonem Ziółkowskim  

w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800; 

 Bractwo Adoracyjne w piątek na Mszy św. o godz. 1900. Po Mszy św. spotkanie 

koordynatorów. 

7. Pierwszy piątek miesiąca przypada w tym tygodniu. Spowiadamy podczas wszystkich Mszy 

św. i po południu od godz. 1700. 

8. Pielgrzymka parafialna do sanktuariów maryjnych w Górze Kalwarii, Starej Błotnicy i 

Sulejowie organizowana jest 7 czerwca br. Zapisy w księgarni. 

9. Zakończyliśmy prace związane z wymianą rynien, rur spustowych, obróbkami blacharskimi 

kominów, reperację i konserwację poszycia dachowego na domu parafialnym. Koszty 

przekroczyły 50 tysięcy złotych. Obecnie przystępujemy do koniecznych i pilnych prac na 

dachu kościoła. Zakres prac obejmie: wymianę pokrycia papowego na dachu dzwonnic, 

wymianę koryt zlewowych i obróbki blacharskiej, wykonanie szprycy cementowej w miejscach 

odbitego tynku, naprawę dziurawego pokrycia kopuły kościoła. W związku z tymi 

nieplanowanymi, ale niezbędnymi pracami zwracamy się z prośbą o składanie ofiar, a za już 

złożone serdecznie dziękujemy. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na remont 

kościoła. 

10. Nowy numer „Koła św. Józefa” można nabyć przed kościołem. 

11. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele Ś†P Henryka WÓJCIKA, Stanisława 

GALOCHA. Pamiętajmy o Nich w naszych modlitwach. Wieczny odpoczynek... 


