
Ogłoszenia na 26.VI.2016 r. – XIII niedziela zwykła „C” 

W tym tygodniu kończymy odprawianie nabożeństw czerwcowych. Miesiąc lipiec poświęco-

ny jest czci Najdroższej Krwi Pana Jezusa. Zachęcamy do prywatnego odmawiania Litanii do 

Najdroższej Krwi Chrystusa. 

28 czerwca (wtorek) swoje imieniny obchodzi p. Ireneusz Jarosz, nasz kościelny. Składamy 

Mu najlepsze życzenia, dziękując za gorliwą pracę i troskę o nasz kościół. Msza św. w inten-

cji Solenizanta o godz. 18.00. 

29 czerwca (środa) przypada Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła. Msze św. będą 

w porządku świątecznym, czyli o: 6.30, 9.00, 16.00 i 18.00. Uroczystość św. Apostołów Pio-

tra i Pawła jest wyrazem naszej więzi z Ojcem św. i Stolicą Apostolską. Okazujemy to przez 

modlitwę i wsparcie materialne. Taca z tego dnia jest przeznaczona na potrzeby Stolicy Apo-

stolskiej („Świętopietrze”). 

W tym tygodniu przypadają I piątek i I sobota miesiąca. 

W I piątek (1 lipca) po Mszy św. porannej udamy się z comiesięczną posługą duszpasterską 

do chorych. Prosimy zgłaszać te osoby w zakrystii. Możliwość spowiedzi w piątek rano i po-

południu od 16.30 – w czasie adoracji i Mszy św. wieczornych. 

W I sobotę (2 lipca) po Mszy św. porannej Różaniec w intencji wynagradzającej Niepokala-

nemu Sercu NMP. Natomiast o godz. 16.30 comiesięczne spotkanie Wspólnoty Różańcowej 

w kościele. 

Za tydzień w niedzielę (3 lipca) kazania podczas Mszy świętych będzie głosił ks. dr Sławomir 

Płusa, dyrektor Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji i diecezjalny egzorcysta. 

Na stoliku Akcji Katolickiej można udzielić poparcia dla Ustawy o ograniczeniu handlu 

w niedzielę. Inicjatywa ta zyskała też poparcie Episkopatu Polski. Przy podpisie potrzebne 

jest podanie adresu i numeru PESEL. 

W przyszłą niedzielę przed naszym kościołem będzie prowadzona zbiórka na pomoc w lecze-

niu 3-letniej Majki. Dziewczynka choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Jedyną nadzieją jest 

dokonanie przeszczepu komórek macierzystych. Koszt operacji wynosi 200 tys. zł. Rodzice – 

Karolina i Łukasz Kowalscy – serdecznie proszą o pomoc. Zbiórkę będą prowadzić osoby z 

rodziny Majki. 

Tak jak w ubiegłych latach na czas wakacji zawieszamy wydawanie naszej gazetki. Powróci-

my we wrześniu. 

W liturgii Kościoła obchodzimy: 

27 czerwca – wspomnienie Matki Bożej Nieustającej Pomocy; 

28 czerwca – wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika; 

29 czerwca – uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła; 

30 czerwca – wspomnienie Św. Pierwszych Męczenników Kościoła Rzymskiego. 

 

 


