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1. Msza św. w intencji rodzin z bloku przy ul. Deotymy 15/17, które nawiedził Pan Jezus 

Miłosierny w kopii Cudownego Obrazu dziś o godz. 1015. 

2. Nabożeństwo czerwcowe dziś o godz. 1815. 

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

w niedziele i święta o godz. 1815. 

4. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

 Żywy Różaniec dziś o godz. 1530; 

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

 Stowarzyszenie św. Faustyny w piątek po Mszy św. o godz. 1500.  

5. Msza św. w intencji Ojca Świętego, Ojczyzny, naszych Kapłanów, Radia Maryja i TV 

Trwam w środę o godz. 800. 

6. Rocznica Pierwszej Komunii Świętej w przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 1130. 

7. Skauci Europy zapraszają na spektakl historyczny po tytułem „Gryka jak śnieg 

biała”. Spektakl odbędzie się w niedzielę, 15 czerwca 2014 o godz. 1930 w Amfiteatrze 

w Parku Sowińskiego na Woli, ul. Elekcyjna 17. Stu pięćdziesięciu młodych aktorów 

przedstawi piękną panoramę polskiej historii z ostatnich 200 lat. Honorowy patronat 

nad tym wydarzeniem objęli Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup 

Metropolita Warszawski oraz Jego Ekscelencja Arcybiskup Henryk Hoser SAC Biskup 

Warszawsko – Praski. Zaproszenie jest skierowane do wszystkich, zwłaszcza do rodzin. 

Wstęp wolny. 

8. Miesięczne składki na KUL mogą dziś regulować członkowie TP KUL. 

9. W odpowiedzi na słowa Papieża Franciszka, wyrażone na audiencji 21 maja br., którymi 

wezwał wiernych do pomocy poszkodowanym w powodzi na Bałkanach w przyszłą 

niedzielę będziemy na ten cel zbierać ofiary do puszek przed kościołem. 

  



10. Trwają konieczne i pilne prace na dachu kościoła. Zakres prac obejmuje: 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 dzisiejsza 

przeznaczona jest na remont kościoła. 

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

12. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele Ś†P Zdzisława 

KAMIŃSKIEGO. Pamiętajmy o Nim w naszych modlitwach. Wieczny odpoczynek... 


