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25 czerwca 2017 r.

1. Nabożeństwo czerwcowe  dziś o godz. 1815.

2. Nabożeństwa czerwcowe w dni powszednie bezpośrednio po Mszy św. o godz. 1800, w

niedzielę i święta o godz. 1815.

3. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

 Wspólnota Magnificat w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800.

4. Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła  przypada w czwartek. Taca z tego dnia

przeznaczona jest  na  Daninę św.  Piotra  (  tzw.  świętopietrze) do dyspozycji  papieża

Franciszka.

5. Ksiądz Andrzej Kamiński został mianowany przez Władzę Archidiecezjalną wikariu-

szem w naszej parafii. Posługę duszpasterską rozpocznie od września.

6. Do  funkcji  nadzwyczajnych  szafarzy  Komunii  Świętej  w  Archidiecezji  Warszawskiej

Kardynał Kazimierz Nycz pobłogosławił 140 mężczyzn podczas uroczystej Mszy Świę-

tej w bazylice archikatedralnej w. Jana Chrzciciela  w sobotę, 17 czerwca o godz. 1600.

Wśród nowych szafarzy, dwóch: Jacek Skoneczny i Robert Kaczmarczyk to nasi

parafianie,  którym serdecznie  gratulujemy tej  zaszczytnej  posługi  duszpaster-

skiej.

7. „ 30 minut dla Jezusa”  to inicjatywa duszpasterska, którą można podjąć podpisując

deklarację wyłożoną przy wyjściu  z kościoła. Polega ona na trzydziestu minutach mo-

dlitwy adoracyjnej raz w miesiącu w kaplicy M.B. Częstochowskiej, będącej wyrazem

wdzięczności  i  dziękczynienia za Jubileusz 30.lecia wieczystej,  całodobowej adoracji

Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni. Podpisane deklaracje można przynosić

do zakrystii, bądź pozostawić na którymś z bocznych ołtarzy w kościele.

8. Rodzina Radia Maryja organizuje  pielgrzymkę do Częstochowy w niedzielę, 9 lipca.

Zapisy w zakrystii.

9. Są wolne intencje Mszy św. w tym tygodniu. Osoby zainteresowane zapraszamy do

zakrystii.

10. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli”  rozprowa-

dzają dziś ministranci po Mszach św. Cena tygodnika to 5 zł. plus dobrowolna ofiara na

druk kolorowej wkładki i fundusz ministrancki.

11.Nowy numer Koła św. Józefa można nabyć dziś przed kościołem.

12.W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele św. pamięci  Krystynę Woź-

niakowską i Andrzeja Zakrzewskiego. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. 

Wieczny odpoczynek……


