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1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy święto św. Antoniego z Padwy, który w naszej 

świątyni czczony jest w szczególny sposób w każdy wtorek. Z racji święta naszego 

patrona podczas Mszy Św. o godz. 18.00 poświęcimy chleby, które po Mszy Św. zostaną 

rozdane wszystkim wiernym. Bezpośrednio po Mszy Św. odbędzie się również procesja 

fatimska, podczas której będziemy odmawiali różaniec w intencji wynagradzającej za 

grzechy którymi jest obrażany Pan Bóg oraz o łaskę nawrócenia dla grzeszników. 

Serdecznie zapraszamy. 

 

2. Zgodnie z decyzją Episkopatu Polski, od przyszłej niedzieli tzn. 20 czerwca zostaje 

zniesiona dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Św. W praktyce oznacza to, że 

nieobecność na Mszy Św. niedzielnej jest grzechem ciężkim i uniemożliwia przyjęcie 

Komunii Świętej.  

 

3. W środę 16 czerwca podczas Mszy Św. o godz. 18.00 w naszej świątyni zostanie 

odprawiona Msza Św. prymicyjna o. Tomasz Górki oraz o. Grzegorza Świerkosza, 

którzy w tym roku przyjęli święcenia kapłańskie. Serdecznie zapraszamy parafian, 

a w szczególny sposób grupy duszpasterskie, które złożą życzenia i wręczą kwiaty 

prymicjantom.  

 

4. W najbliższy czwartek 17 czerwca w naszym kościele rozpoczną się badania  

archeologiczne w krypcie pod ołtarzem MBNP. Badania przeprowadzą naukowcy  

z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Mają one na celu odgruzowanie krypty 

oraz analizę zebranych szczątków pierwotnych pochówków z XVIII w. Na te prace 

otrzymaliśmy dotację z Urzędu Konserwacji Zabytków w wysokości 5 tys. zł.  

 

4. W sobotę 19 czerwca ok. godz. 17.00 dotrze do nas na nocleg piesza pielgrzymka 

z Lubicza do Gietrzwałdu. Składamy podziękowanie wspólnocie modlitewnej Wieczer-

nik za pomoc w opiece nad pielgrzymami.  

 



4. W przyszłą niedzielę 20 czerwca po Mszy Św. o godz. 12.30 w kościele odbędą się 

zapisy kandydatów do sakramentu bierzmowania. Zaproszenie kierowane jest dla mło-

dzieży z klas 7 i 8 szkoły podstawowej.  

 

5. Jak ogłaszaliśmy taca z ubiegłej niedzieli była przeznaczona na spłatę inwestycji 

związanej z remontem ogrodzenia kościelnego. Na ten cel zebraliśmy 8220 zł. 

Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.  

 

12. W ostatnim tygodniu odszedł do Pana śp. Tadeusz Miedziński lat 87  

Wieczny odpoczynek…  

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 

 


