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1. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich Gości wypoczywających na terenie naszej parafii, naszym
parafianom udającym się na wakacje życzymy udanego wypoczynku i szczęśliwego powrotu do
domu.
2. W liturgii Kościoła:
w poniedziałek wspomnienie MB Nieustającej Pomocy – uroczystość patronalna
dolnego kościoła. Uroczysta Msza św. o godz. 18.00, a po Mszy św. zapraszamy na
wspólny śpiew Akatystu ku czci Bogurodzicy, starożytnej pieśni pochwalnej na cześć
Maryi, pragniemy uczcić w ten sposób Matkę Bożą Nieustającej Pomocy, która patronuje
dolnemu kościołowi.
we wtorek św. Ireneusza biskupa i męczennika
w środę uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła – w tym dniu szczególną
modlitwą obejmujemy Ojca Świętego Franciszka i jego posługę.
3. Informujemy, że w miesiącu lipcu i sierpniu Msze św. wg porządku wakacyjnego tj:
W Niedzielę:
dolny kościół - godz. 7.30 i 20.00
górny kościół - godz. 9.30, 11.00, 12.30 i 18.00
W tygodniu: Msze św. o godz. 7.00 i 18.00 w dolnym kościele.
17.30 zapraszamy na modlitwę różańcową.
4. Kancelaria będzie czynna w poniedziałki i środy od godz.16.00 do 18.00 oraz w soboty od
9.00 do 11.00. Wakacyjny plan dostępny jest na stronie internetowej oraz na tablicy
informacyjnej.
5. W czwartek o godz. 19:00 odbędzie się kolejne spotkanie kręgu biblijnego.
6. W tym tygodniu pierwszy piątek miesiąca. Msza św. wynagradzająca i nabożeństwo do
Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 18.00. Spowiedź od godz. od 17.30 do 18.00
7. W pierwszą sobotę Msza św. i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi
Panny o godz. 7.00. Po Mszy św. zmiana tajemnic Żywego Różańca.
8. Wszystkim solenizantom tego tygodnia: Piotrom, Pawłom, a szczególnie panu Piotrowi
szafarzowi Eucharystii składamy najserdeczniejsze życzenia imieninowe i życzymy wielu łask
Bożych oraz opieki ich patronów.
9. Komunikat Kurialny - verte
10. Polecamy uwadze prasę katolicką: Gościa Niedzielnego i Niedzielę.
11. Za dobroć serca i wszelkie wsparcie finansowe parafii ofiarą na tacę czy przelewem na konto,
składamy serdeczne Bóg zapłać. Za ofiarodawców i dobrodziejów modlimy się podczas mszy
św. odprawianych za parafian. Niech dobry Bóg hojnie wynagradza wrażliwość i ofiarność
waszych serc.
12. Na zakończenie niedzielnej Eucharystii polećmy Bogu naszych zmarłych:
+ Aleksander Haupa
[zmarłych polecanych w tej Eucharystii NN] oraz + budowniczych, dobrodziejów naszego
Kościoła, zmarłych z naszych rodzin.
Dobry Jezu a nasz Panie...

