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1. Medalem „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej” odznaczył Ks. Kardynał 

Kazimierz Nycz naszą parafiankę, Panią Martę Łukaszewicz, która od wielu lat z 

wielką gorliwością i bardzo kompetentnie prowadzi nam administrację parafialną. 

Odznaczenie Metropolita Warszawski wręczył tradycyjnie w Uroczystość Narodzenia św. 

Jana Chrzciciela, w bazylice archikatedralnej, podczas Mszy św. o godz. 1100. Serdecznie 

gratulujemy Pani Marcie tego prestiżowego wyróżnienia. 

2. Nieszpory i procesja eucharystyczna,  dziś o godz. 1815. 

3. Pierwszy piątek miesiąca przypada w tym tygodniu. Spowiadamy podczas wszystkich 

Mszy św. i po południu od godz. 1700. 

4. Z racji pierwszej soboty miesiąca nabożeństwo czuwania z Maryją po Mszy św. o 

godz. 1900 do Apelu Jasnogórskiego o godz. 2100. 

5. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

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

       spotkanie koordynatorów. 

6. W lipcu i sierpniu  nie będzie Mszy św. w dni powszednie rano o godz. 700 oraz w piątki 

o godz. 1500. 

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

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

modlitwy 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. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

9. Frontowe schody do kościoła okładane są płytami z granitu strzegomskiego. Taca 

dzisiejsza przeznaczona będzie na ten cel. Dziękujemy za wszystkie złożone już ofiary 

indywidualne. 

10. Pielgrzymka do Częstochowy organizowana jest w niedzielę, 8 lipca. Zgłoszenia 

przyjmują członkowie Rodziny Radia Maryja. 
11. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” rozprowadzają 

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

kolorowej wkładki i fundusz ministrancki. 


