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Przeżywamy Oktawę Bożego Ciała, codziennie procesja o godz. 17.30. W czwartek zakończenie
Oktawy i procesja do 4 ołtarzy. Prosimy o przynoszenie kwiatów z działek i z ogrodów. Można je
zostawić w specjalnych koszach w wejściu do kościoła. Prosimy również, by dziewczynki
przychodziły do sypania kwiatków.
Zapraszamy wszystkich na X Marsz dla Życia i Rodziny, który rozpocznie się Mszą św. w Katedrze o
godz. 11.00, następnie ok. 12.30 wyruszy do Bazyliki św. Wincentego a’Paulo. Młodzież
przygotowującą się do bierzmowania z klas 8 zapraszamy dzisiaj na 19.00 na zakończenie roku
formacji przy grillu.
W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych. Procesja z Najświętszym Sakramentem o godz. 17.30. Jest to jednocześnie
Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów.
W związku z tym Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela została przełożona na czwartek 23.06
a w sobotę 25.06 wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
W tym tygodniu zakończenie roku szkolnego, Msza św. na zakończenie roku szkolnego w czwartek o
godz. 17.00.
Od poniedziałku 27 czerwca ulega zmianie porządek Mszy św. i Biura Parafialnego. W tygodniu nie
ma Mszy św. o godz. 17.00, natomiast Biuro Parafialne czynne będzie rano w poniedziałki, środy i
piątki od 9.00 do 10.00 i wieczorem od wtorku do czwartku po Mszy św. o godz. 18.00.
W zeszłym tygodniu zebraliśmy w czasie składki budowlanej 7,320 zł oraz 3 tyś na Hospicjum bł. Ks.
Jerzego Popiełuszki. Wszystkim ofiarodawcom bardzo dziękujemy Bóg zapłać.
Wychodząc z kościoła zachęcamy do skorzystania z wypieków i kawy przygotowanych przez
wolontariuszy Domu Usamodzielnienia, którzy w ten sposób zbierają fundusze na wakacyjny wyjazd
dla dzieci z domu dziecka, którymi się opiekują.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o kryzysie powołań jako kryzysie fałszywego
rozumienia Kościoła; odpowiedzialności świeckich za Kościół i kulcie Serca Jezusa-gorejącego
ogniska miłości.

