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1. Jutro przypada wspomnienie św. Ireneusza – jest to jednocześnie dzień imienin 

Księdza Proboszcza - o godz. 1800 odbędzie się Msza św. w intencji Solenizanta.  

2. We wtorek obchodzimy uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Msze św. 

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

przeznaczone są na utrzymanie Stolicy Apostolskiej.  

3. W piątek przypada wspomnienie Matki Bożej Licheńskiej, a w sobotę święto           

św. Tomasza Apostoła. 

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. 

W czwartek i piątek adoracja Najświętszego Sakramentu (w kaplicy 

Miłosierdzia) i spowiedź od godz. 1700. Z tej racji, że w okresie wakacyjnym 

będzie tylko jeden ksiądz możliwość skorzystania ze spowiedzi będzie tylko 

możliwa przed mszą św. W sobotę o godz. 900 Msza św. wynagradzająca 

Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy nasze i całego świata, adoracja 

Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa.  

5. Informujemy, iż w lipcu i sierpniu kancelaria parafialna będzie czynna               

od poniedziałku do piątku tylko po południu od godz. 1630 do 1730                        

oraz w soboty w godz. 830 – 930. 

6. Dziś, z racji ostatniej niedzieli miesiąca o godz. 1530 zapraszamy na modlitwę 

różańcową połączoną z nabożeństwem czerwcowym.   

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

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

wszystkim, którzy z nich korzystają spokojnego i dobrego wypoczynku. 

Przypominamy jednak, że czas urlopu nie zwalnia nas z obowiązku uczestnictwa 

w niedzielnej Mszy św.  

9. W minionym tygodniu na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy         

śp.: Mirosława Liczkowskiego, Włodzimierza Józefa Surdyka i Jacka 

Rosińskiego.  Rodzinom zmarłych składamy wyrazy współczucia, a w Ich 

intencji odmówmy modlitwę: wieczny odpoczynek racz Im dać Panie… 

10. Wszystkim gościom i mieszkańcom życzymy dobrze przeżytej niedzieli.               

Łaska i opieka Boża niech czuwa nad Państwem każdego dnia. 


