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1. Z kalendarza liturgicznego – w poniedziałek obchodzimy uroczystość świętych 

Apostołów Piotra i Pawła. Msza św. z kazaniem o godz. 18.00. Ofiary składane tego 

dnia przeznaczone będą na potrzeby Stolicy Apostolskiej. Natomiast w piątek przeży-

wamy święto świętego Tomasza Apostoła.  

 

2. Apel Jasnogórski – pierwszą sobotę lipca zapraszamy na Apel maryjny, który 

będziemy przeżywać o godz. 21.00 przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

 

3. Dni odnowy wewnętrznej - W bieżącym tygodniu przypadają dni 

eucharystyczne: Pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca. W Pierwszy Czwartek 

adoracja odbędzie się od godz. 17.00 do Mszy św. czyli do godz. 18.00. W Pierwszy 

Piątek adoracja Eucharystyczna od godz. 7.30 do godz. 21.00. Zapraszamy do 

udziału w adoracji. Znajdźmy w tym szczególnym czasie chwilę na spotkanie  

z Chrystusem eucharystycznym. Przypominamy, że w miesiącach letnich (lipiec  

i sierpień) nie ma w Pierwsze Piątki odwiedzin chorych w domach. W Pierwszą Sobotę 

lipca po Mszy św. wieczornej spotkanie wspólnot Żywego Różańca. 

 

4. Msza św. - Informujemy, że w okresie wakacyjnym, przez cały lipiec i sierpień nie 

będzie Mszy św. o godz. 11.00. 

 

5. Wakacje - Rozpoczęły się wakacje i urlopy. Dzieciom, młodzieży i korzystającym  

z urlopu życzymy dobrego odpoczynku. Jednocześnie przypominamy o obowiązku wo-

bec Pana Boga, zwłaszcza o niedzielnej Mszy św. 

 

6. Ofiara – W ostatnim tygodniu na remont elewacji ściany naszego kościoła została 

złożona ofiara bezimienna w wysokości 200 zł. Za złożoną ofiarę składamy serdeczne 

podziękowanie. Rodzicom młodzieży, która otrzymała sakrament bierzmowania skła-

damy podziękowanie za sfinansowanie renowacji puszki do udzielania Komunii św. 



7. Jadłodajnia Bł. Rafała Chylińskiego - Na czas wakacji tj. lipiec i sierpień zostaje 

zamknięta Jadłodajni dla potrzebujących im. bł. Rafała Chylińskiego. Wszystkim, którzy 

w jakikolwiek sposób udzielili nam pomocy w imieniu swoim i korzystających z jadłodajni 

składamy serdeczne podziękowanie. 

 

8. Ofiara na elewacje kościoła – jak ogłaszaliśmy taca z ubiegłej niedzieli była 

przeznaczona na spłatę inwestycji związanej z remontem elewacji ściany Kościoła. 

Na ten cel zebraliśmy 7850 zł. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg 

zapłać.  

 

9. Zmarli – w ostatnim tygodniu odszedł do Pana śp. Józef Rosiński lat 74. 

  Wieczny odpoczynek… 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. Wszystkim ży-

czymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże. 


