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1. W Uroczystos c  Narodzenia s w. Jana Chrzciciela podczas Mszy s w. o godz. 1900 w 

Archikatedrze Warszawskiej, ks. Kard. Kazimierz Nycz odznaczył ks. dra Bolesława 

Szewca przywilejem noszenia rokiety i mantoletu i przyznał mu tytuł kanonika. 

Naszemu koledze i tutejszemu duszpasterzowi serdecznie gratulujemy, a kanonicka 

instalacja nastąpi podczas Mszy s w. o godz. 1300. 

2. Z inicjatywy i staraniem Sióstr Służebniczek poddano konserwacji i pięknie 

odnowiono krzyż i kapliczkę na rogu ulic Obozowej i Prymasa Tysiąclecia. W 

imieniu parafian Siostrom składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 

3. Nabożeństwo czerwcowe dzis  o godz. 1815. 

4. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

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

koordynatoro w. 

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

Mszy s w. i po południu od godz. 1700. 

6. Z racji pierwszej soboty miesiąca naboz en stwo czuwania z Maryją po Mszy s w. o godz. 

1900 do Apelu Jasnogo rskiego o godz. 2100. 

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

o godz. 1500. 

8. „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duszpasterska, kto rą moz na podjąc  podpisując 

deklarację wyłoz oną przy wyjs ciu  z kos cioła. Polega ona na trzydziestu minutach 

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

wdzięcznos ci i dziękczynienia za Jubileusz 30-lecia wieczystej, całodobowej adoracji 

Najs więtszego Sakramentu w naszej s wiątyni. Podpisane deklaracje moz na przynosic  do 

zakrystii, bądz  pozostawic  na kto ryms  z bocznych ołtarzy w kos ciele. 



9. Obłożono granitem dwie pary schodów do domu parafialnego.  

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

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

rozprowadzają dzis  ministranci po Mszach s w. Cena tygodnika to 5 zł. plus dobrowolna 

ofiara na druk kolorowej wkładki i fundusz ministrancki. 

12. W minionym tygodniu poz egnalis my w naszym kos ciele śp. Jerzego Zagórskiego i 

Krzysztofa Klimowskiego. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. Wieczny 

odpoczynek ..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


