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2 lipca 2022
1. Pozdrawiamy i witamy gości, którzy przebywają na terenie naszej parafii. Serdecznie
zapraszamy do udziału we Mszy św. w ciągu tygodnia. Rano odprawiamy msze św. o
7.00 i wieczorem o godz. 18.00.
2. W każdą niedzielę zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy do dolnego
kościoła w godz. od 18.00 do 20.00.
3. W liturgii Kościoła:
w środę wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej
w piątek wspomnienie św. Jana z Dukli prezbitera
4. Przypominamy , że w miesiącu lipcu i sierpniu Msze św. odprawiane są wg porządku
wakacyjnego
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.
5. 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.
6. W tym tygodniu pierwszy czwartek miesiąca. Adorację Najświętszego Sakramentu o g. 15.00
rozpoczniemy Koronką do Miłosierdzia Bożego. Następnie adoracja w ciszy do godz. 17.30.
Podczas adoracji od godz. 17.30 okazja do spowiedzi św.
7. Polecamy uwadze prasę katolicką: Gościa Niedzielnego i Niedzielę.
8. Zapraszamy do odwiedzenia naszej parafialnej strony internetowej. Można tam na bieżąco
śledzić wydarzenia parafialne.
9. Bardzo dziękujemy za wszystkie ofiary składane na potrzeby parafii. Słowa podziękowań
kierujemy także pod adresem wszystkich, którzy pomagają nam w codziennych pracach. Za
ofiarodawców i dobrodziejów modlimy się podczas Mszy św. odprawianych za parafian. W
przyszłą niedzielę przypada druga niedziela miesiąca a zatem ofiary będą przeznaczone na
zobowiązania finansowe.
10. Na zakończenie niedzielnej Eucharystii polećmy Bogu naszych zmarłych: + [zmarłych
polecanych w tej Eucharystii NN] oraz + budowniczych, dobrodziejów naszego Kościoła,
zmarłych z naszych rodzin.
Dobry Jezu a nasz Panie...

