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XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 25 czerwca 2017 R. 

1. We wtorek przypada wspomnienie MB Nieustającej Pomocy, w środę św. 

Ireneusza, w czwartek uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła – tego dnia 

msze św. będą odprawione o godz. 700, 900 i 1800. Ofiary składane w tym dniu na 

tacę przeznaczone są na utrzymanie Stolicy Apostolskiej. W tym tygodniu 

przypada pierwsza sobota miesiąca, zapraszamy na mszę św. o godz. 700 ku czci 

Niepokalanego Serca Maryi. 

2. Z pewnością już państwo wiedzą, że z dniem 01 lipca ks. dr Sławomir Sobiech 

dekretem Biskupa Włocławskiego zostaje mianowany wikariuszem w Kłodawie, 

a na jego miejsce został skierowany neoprezbiter, ks. Adrian Szczap. Będziemy 

mieli okazję podziękować  ks. Sławomirowi na mszy św. o godz. 1800 w 

uroczystość Piotra i Pawła. 

3. Od 03 lipca przez ponad dwa tygodnie, w naszej świątyni będą prowadzone 

prace przez konserwatorów z wydziału konserwacji przy uniwersytecie Mikołaja 

Kopernika w Toruniu, które pozwolą określić zakres prac związanych z 

odnowieniem ścian, sufitu i ołtarzy. Prace przy odnowieniu elewacji ściany 

zachodniej świątyni dobiegają końca. Trwają blisko dwa miesiące, a dopiero 

tylko tyle udało się dokonać, chociaż z pewnością widzą Państwo efekt. Ufam, 

że przy zrozumieniu i wsparciu ze strony Państwa, tak jak było przez minione 

dwa lata, uda się dokonać nie tylko to dzieło.  

4. Dla wielu osób miesiące letnie są czasem urlopów, dlatego też życzymy tym 

wszystkim, którzy z nich korzystają spokojnego i radosnego wypoczynku. 

Przypominamy jednak, że czas urlopu nie zwalnia nas z obowiązku 

uczestniczenia we mszy św. niedzielnej.  

5. Z prasy katolickiej mamy do nabycia nowy numer tygodnika Idziemy. 

6. W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku ś.p. 

Tadeusza Kieszkowskiego.  Rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia, 

w Jego intencji odmówmy modlitwę: wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie… 

7. Wszystkim Parafianom i gościom życzymy dobrze przeżytej niedzieli, a łaska  

i opieka Boża niech czuwa nad Państwem każdego dnia.  


