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Dzisiaj w naszej wspólnocie parafialnej prze?ywamy odpust ku
czci NS NMP. Z tej okazji kazania głosi o. Maksymin Konik, wikariusz
parafialny. Dzisiaj także o godz. 16.00 zapraszamy na Ró?aniec ku czci
MB Fatimskiej. Z racji niedzieli nie będzie Różańca o godz. 20.00.
Pragniemy poinformować, że do ko?ca miesi?ca nabo?e?stwa
czerwcowe do NSPJ będą odprawiane w poniedzia?ek, wtorek, ?rod? i
pi?tek, po Mszy ?w. wieczornej, a w czwartek na zako?czenie
adoracji o godz. 17.30, zaś w sobotę po Mszy św. porannej będzie
nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny.
W poniedzia?ek – wspomnienie b?. Micha?a Kozala, biskupa i
męczennika.
We wtorek o godz. 7.00 zapraszamy na Msz? ?w. przez wstaw.
?w. Antoniego w int. zbiorowej za ?yj?cych. Intencje można składać do
skarbonki przy wejściu od ul. Franciszkańskiej.
W ?rod?, po Mszy św. porannej, odmówimy Litani? do ?w. Józefa w
int. Rodzin. Zaś po Mszy ?w. wieczornej – nabo?e?stwo czerwcowe
z litanią do NSPJ.
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W czwartek – wspomnienie ?w. Brata Alberta Chmielowskiego
, zakonnika. Od godz. 14.00 w kościele,

Adoracja Naj?wi?tszego

Sakramentu.
W sobot?, 19 czerwca, o godz. 11.00 w salkach, będzie mo?na
osobiście lub przez pośrednika odda? wypożyczone stroje komunijne.
Kolekta przysz?ej niedzieli będzie przeznaczona na utrzymanie
ko?cio?a i klasztoru oraz inne bieżące remonty.
Zach?camy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć ze
stolików za ławkami, a przy furcie klasztornej mo?na zamawia?
intencje mszalne na rok 2021.
W dalszym ciągu trwaj? zapisy na pielgrzymk? do Medjugorje. S
zczegółowe informacje są dostępne na plakatach, na stronie internetowej parafii
oraz osobiście u o. Jędrzeja. Wszystkich zainteresowanych wyjazdem, zachęcamy
do kontaktu z organizatorem.

Za wszelkie ofiary i ?yczliwo?? sk?adamy serdeczne podzi?kowania.
A wszystkim parafianom, go?ciom oraz sympatykom naszego ko?cio?a i klasztoru
?yczymy otwarto?ci na dar Bo?ego b?ogos?awie?stwa +
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