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1. W środę obchodzimy uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msza Św. z 

kazaniem zostanie odprawiona o godz. 18.00. Ofiary składane na tacę w tym dniu prze-

znaczone będą na potrzeby Stolicy Apostolskiej. Natomiast w sobotę wspominamy NMP 

Licheńską.  

 

2. Rozpoczęły się wakacje i urlopy. Wszystkim życzymy dobrego odpoczynku. Jedno-

cześnie przypominamy o chrześcijańskim obowiązku codziennej modlitwy i udziału w 

niedzielnej Mszy Św.  

 

3. Na czas wakacji tj. lipiec i sierpień zostaje zamknięta Jadłodajni dla potrzebujących 

im. bł. Rafała Chylińskiego. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób udzielili nam po-

mocy w imieniu swoim i korzystających z jadłodajni składamy serdeczne podziękowa-

nie. Również w okresie wakacyjnym nie będzie spotkań wszystkich grup parafialnych.  

 

4. W bieżącym tygodniu przypadają pierwszy piątek i sobota lipca.  

W Pierwszy Piątek całodzienna adoracja Eucharystyczna do godz. 21.00. Spowiedź 

od godz. 17.00. Przypominamy, że w miesiącach letnich (lipiec i sierpień) nie ma w 

Pierwsze Piątki odwiedzin chorych w domach. W Pierwszą Sobotę zapraszamy na 

Apel maryjny, który będziemy przeżywali o godz. 21.00 przed obrazem Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy. 

 

5. Pragniemy podziękować wszystkim, którzy składają ofiary, na kwiaty na Ołtarz Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy, do puszki na filarze przed ołtarzem oraz zapalają świece 

wotywne. Dzięki tym ofiarom w naszym kościele na ołtarzach zawsze są żywe kwiaty.   

 

6. Składamy podziękowanie rodzicom młodzieży, która tydzień temu przystąpiła do 

sakramentu bierzmowania, za ofiarowanie złotej kapy do sprawowania nabożeństw.  

 



7. 11 czerwca we Wrocławiu odbyła się beatyfikacja 10 sióstr Elżbietanek zamordo-

wanych przez żołnierzy Armii Czerwonej w 1945 roku. W przyszłą niedzielę przed 

kościołem będą rozprowadzane za dobrowolną ofiarę pamiątki z tej beatyfikacji tzn. 

książka pt. Dziesięć panien mądrych oraz różańce. Zebrane ofiary będą przekazane 

na potrzeby sierocińca prowadzonego przez siostry Elżbietanki na Górze Oliwnej w 

Jerozolimie.  

 

8. W ostatnim czasie odszedł do Pana śp. O. Andrzej Cyrański – były gwardian Ra-

dziejowa lat 75. Pogrzeb odbył się w Miednikach na Litwie.  

Wieczny odpoczynek…. 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 

 

 


