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1. Składamy serdeczne podziękowanie za piękny, godny i zaangażowany udział w święcie Bożego
Ciała. Radujemy się licznym udziałem w procesji i obecnością rodziców z małymi dziećmi
sypiącymi kwiaty. Zapraszamy dalej do wspólnej modlitwy i uwielbienia Boga, za Jego
obecność w Eucharystii w czasie kolejnych dni oktawy Bożego Ciała.
2. Procesja eucharystyczna z Litanią do Serca Pana Jezusa odbywa się po wieczornej
Mszy św. o godz. 18.00. Uroczyste zakończenie oktawy, z błogosławieństwem dzieci oraz
wianków, odbędzie się w czwartek o godz. 18.00.
3. W każdą niedzielę zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy do
dolnego kościoła w godz. od 18.00 do 20.00.
4. W środę o godz. 18:00 odbędzie się zbiórka dla ministrantów.
5. W czwartek po wieczornej Mszy św. zapraszamy na kolejne spotkanie kręgu biblijnego.
6. W piątek, 24 czerwca, przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to
także Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Wszystkich, a zwłaszcza posługujących
w naszej parafii księży polecamy modlitwom parafian. Tego dnia z racji uroczystości nie
obowiązuje powstrzymywanie się od pokarmów mięsnych.
7. W związku z rozpoczynającymi się wakacjami przypominamy rodzicom, że mają prawo (ale i
moralny obowiązek) domagania się od organizatorów obozów i kolonii zapewnienia dziecku
możliwości udziału w niedzielnej Eucharystii. Prosimy także dorosłych, aby w czasie urlopów i
wypoczynku pamiętali o Mszy św. niedzielnej.
8. W sobotę, 25 czerwca, obchodzimy w liturgii wspomnienie Niepokalanego Serca
Najświętszej Maryi Panny.
9. Polecamy uwadze prasę katolicką : Gościa Niedzielnego i Niedzielę.
10. Za dobroć serca i wszelkie wsparcie finansowe parafii ofiarą na tacę czy przelewem na konto,
także za ofiary złożone w zeszłym tygodniu na tacę inwestycyjną /6128 zł/ składamy serdeczne
Bóg zapłać. Niech dobry Bóg hojnie wynagradza wrażliwość i ofiarność waszych serc.
11. Na zakończenie niedzielnej Eucharystii polećmy Bogu zmarłych: [zmarłych polecanych w tej
Echarystii NN] oraz + budowniczych, dobrodziejów naszego kościoła, + z naszych rodzin.
Dobry Jezu a nasz Panie...

