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1. Poświęcenie pojazdów przed wakacyjnymi wyjazdami dziś  po Mśzach ś w. 

2. Nabożeństwo czerwcowe dziś  o godz. 1815. 

3. Zespoły parafialne śpotykają śię w tym tygodniu: 

• Adorujący Najświętszy Sakrament dziś   na Mśzy ś w. o godz. 1300. Po Mśzy ś w. 

uroczyśtoś c  wręczenia dyplomo w ośobom ś więtującym okrągłe jubileuśze 

wieczyśtej adoracji Najś więtśzego Sakramentu (30.25.20.15.10 i 5 lecie). 

4. W oktawie Bożego Ciała uroczyśte Nieśzpory z proceśją po Mśzy ś w. o godz. 1800. 

Zakon czenie  oktawy i błogośławien śtwo wianko w w czwartek. 

5. Nabożeństwa  czerwcowe w dni powśzednie bezpoś rednio po Mśzy ś w. o godz. 1800, w 

niedzielę i ś więta o godz. 1815. 

6. Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela przypada jutro. 

7. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada w piątek. Naboz en śtwo 

czerwcowe będzie w tym dniu połączone z proceśją eucharyśtyczną. Z racji uroczyśtoś ci 

nie ma obowiązku zachowania pośtu. 

8. Uroczystość Świętych  Apostołów Piotra i Pawła przypada w śobotę. Taca z tego dnia, 

jako Danina Piotrowa, zwana „ś więtopietrzem” zośtanie przekazana do dyśpozycji 

papiez a. 

9.  „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duśzpaśterśka, kto rą moz na podjąc  podpiśując 

deklarację wyłoz oną przy wyjś ciu  z koś cioła. Polega ona na trzydzieśtu minutach 

modlitwy adoracyjnej raz w mieśiącu w kaplicy M.B. Częśtochowśkiej, będącej wyrazem 

wdzięcznoś ci i dziękczynienia za Jubileuśz 30-lecia wieczyśtej, całodobowej adoracji 

Najś więtśzego Sakramentu w naśzej ś wiątyni. Podpiśane deklaracje moz na przynośic  do 

zakryśtii, bądz  pozośtawic  na kto rymś  z bocznych ołtarzy w koś ciele. 



10. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakryśtii lub kancelarii parafialnej. 

11. Są wolne intencje Mszy św. w najbliższym czasie. Ośoby zaintereśowane zapraśzamy 

do zakryśtii. 

12. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” 

rozprowadzają dziś  miniśtranci po Mśzach ś w. Cena tygodnika to 5 zł. pluś dobrowolna 

ofiara na druk kolorowej wkładki i funduśz miniśtrancki. 

13. W minionym tygodniu poz egnaliś my w naśzym koś ciele śp. Agnieszkę Całka. 

Pamiętajmy o niej w naśzych modlitwach. Wieczny odpoczynek ..... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


