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1. XII Święto Dziękczynienia obchodzimy dziś  pod haśłem: „Dziękujemy za Wielkich 

Paśterzy: Jana Pawła II i Prymaśa Stefana Wyśzyn śkiego”. Tradycyjnie zbieramy przed 

koś ciołem ofiary do puśzek z przeznaczeniem na budowę S wiątyni Opatrznoś ci Boz ej – 

Wotum Wdzięcznoś ci Narodu Polśkiego. 

2. Nabożeństwo czerwcowe i procesja eucharystyczna  dziś  o godz. 1815. 
3. Zespoły parafialne śpotykają śię w tym tygodniu: 

• Wspólnota Apostolska Magnificat w poniedziałek po Mśzy ś w. o godz. 1800. 

• Uczestnicy warsztatów „Komunikacja wiary” w poniedziałek po Mśzy ś w. o 

godz. 1900 w śali ś w. Jo zefa. 

• Bractwo Adoracyjne w piątek na Mśzy ś w. o godz. 1900. Po Mśzy ś w.   śpotkanie 

koordynatoro w. 

4. Pierwszy piątek miesiąca przypada w tym tygodniu. Spowiadamy podczaś wśzyśtkich 

Mśzy ś w. i po południu od godz. 1700. 
5. Nabożeństwa  czerwcowe w dni powśzednie bezpoś rednio po Mśzy ś w. o godz. 1800, w 

niedzielę i ś więta o godz. 1815. 

6.  „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. 

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

8. Są wolne intencje Mszy św. w tym tygodniu rano i wieczorem. Ośoby zaintereśowane 

zapraśzamy do zakryśtii. 



9. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na spłatę kolejnej raty za nowe schody 

do kościoła i podjazd dla osób niepełnosprawnych. Dziękujemy wszystkim, którzy 

dokonali indywidualnych wpłat i tym, którzy poczuwają się do comiesięcznych 

ofiar na ten cel. 
10. 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. 

11. W minionym tygodniu poz egnaliś my w naśzym koś ciele śp. Jadwigę Wrzesińską i 

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

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


