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19 czerwca 2022 r.

1. W oktawie Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej do czwartku włącznie po
Mszy świętej wieczornej procesja eucharystyczna wokół kościoła. Zachęcamy do udziału
wszystkich, a szczególnie dzieci z kwiatami i dzwonkami. W czwartek na zakończenie
oktawy Bożego Ciała błogosławieństwo dzieci, wianków i ziół. Dzisiaj procesja po Mszy
świętej o godz. 17.00.

2. W liturgii  Kościoła  w  czwartek (23 czerwca)  uroczystość  Narodzenia  Świętego Jana
Chrzciciela, w  piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (z racji uroczystości
mimo  piątku  nie  obowiązuje  wstrzemięźliwość  od  pokarmów  mięsnych)  a  sobotę
wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

3. W czwartek (23 czerwca) obchodzimy Dzień Ojca.  Naszymi modlitwami obejmiemy
wszystkich ojców, aby godnie i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych
staraniach o własne rodziny. 

4. Zbliża się koniec roku szkolnego. Przypominamy dzieciom, młodzieży i rodzicom, że
każde dzieło, aby przyniosło dobre owoce, by było dobrze zakończone, powinno być
ofiarowane  Panu  Bogu.  Zapraszamy w piątek  (24  czerwca)  szkoły  średnie  na  Mszę
świętą o godz. 9.00, a w niedzielę (26 czerwca) szkoły podstawowe na  Mszę świętą o
godz. 10.30. Będziemy dziękować dobremu Bogu za wszystkie otrzymane dary i łaski w
ciągu minionego roku pracy i nauki oraz poprosimy o bezpieczne i szczęśliwe wakacje.
Niech to będzie błogosławiony czas wypoczynku, regeneracji sił, ale także duchowego
wzrostu.

5. Spotkania  duszpasterskie  i  formacyjne  w  tym  tygodniu  wg.  ustalonego  porządku.
Dodatkowo  w  sobotę  po  Mszy  świętej  wieczornej  katecheza  przedchrzcielna  a
w niedzielę przed Mszą świętą o godz. 9.00 katecheza dla dorosłych.

6. Codziennie  w dni  powszednie  godzinę  przed Mszą  świętą  wieczorną  zapraszamy na
adorację  Najświętszego  Sakramentu,  którą  rozpoczynamy  Koronką  do  Bożego
Miłosierdzia w int. pokoju na świecie i zakończenia wojny w Ukrainie. 

7. Dziękujemy sprzątającym nasz kościół w ubiegłym tygodniu. W najbliższy piątek do
sprzątania po Mszy świętej wieczornej prosimy parafian z ul. Solidarności (blok nr 11 m.
20-40).

8. W przyszłą niedzielę składka na spłatę budowlanego kredytu.

9. Wszystkim życzymy dobrej niedzieli. Niech wam Bóg błogosławi.


