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Obchodzimy dzisiaj Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela. Serdeczne „Bóg zapłać” za
wspólną modlitwę i złożone ofiary. W tamtym tygodniu uzbieraliśmy ok. 5 tys. zł. na malowanie na-
szej świątyni. To prawie trzykrotnie więcej, niż zwykle w niedzielę. Serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy również za dzisiejszą dodatkową ofiarę, którą można będzie złożyć przy wyjściu z ko-
ścioła u osób z Rady Parafialnej. Ofiary te również zostaną przeznaczone na zapłacenie prac malar-
skich. Główne prace zostały już zakończone. Pozostały jeszcze detale, po ukończeniu których ocze-
kiwać będziemy na powrót naszych ołtarzy bocznych. Nastąpi to w pobliżu parafialnego odpustu.
Koszt prac malarskich i renowacyjnych wynosi ok. 200 tys. zł.

Dzisiaj o godz. 16.15 – Nieszpory z pieśniami i zawierzenie parafii Najświętszemu Serca Pana
Jezusa.

Przez cały tydzień o godz. 18.00 zapraszamy na Nabożeństwo Czerwcowe. W środę zostanie po-
łączone z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy.

W poniedziałek  o  godz.  18.30  zapraszamy  na  Mszę  Św.  w  intencji  ks.  Wojciecha  z  okazji
urodzin.

W piątek przypada  Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła – głównych patronów diecezji.
Msza  Św.  dodatkowa  o  godz.  16.30.  Kolekta  przeznaczona  na  Stolicę  Apostolską,  tzw.
Świętopierze.

Kancelaria parafialna w czasie wakacji czynna we wtorki i czwartki po wieczornej Mszy Św.

W przyszłą sobotę o godz. 16.30 – obowiązkowe dla rodziców i chrzestnych nauki przedchrzciel-
ne. Chrzty i Roczki w przyszłą niedzielę o godz. 11.00.

30 czerwca nasi parafianie wyjeżdżają na pielgrzymkę motocyklową do Medjugorje. Jest to już
trzecia tego typu pielgrzymka organizowana przez Salezjański Wolontariat Misyjny. W ubiegłym
roku odwiedzili Fatimę, a dwa lata temu Watykan. Zachęcamy, aby wychodząc z Kościoła zapisać
na kartkach i wrzucić do specjalnie przygotowanej skrzynki swoje prośby i podziękowania. Zo-
staną one zawiezione do Medjugorje, gdzie zostanie odprawiona Msza Święta w tych właśnie in-
tencjach. Motocykliści proszą również nas o modlitwę, aby ich tegoroczny wyjazd przyniósł jak
najlepsze owoce oraz aby Matka Boża czuwała nad bezpieczeństwem wszystkich podróżujących.

W imieniu organizatorów informujemy, że od 23 czerwca w godz. od 10.00 do 18.00 czynne jest
bezpieczne gminne kąpielisko WODNIK przy ul. Brzozowej. Zachęcamy do korzystania!

Drogim Ojcom z okazji ich święta
życzymy zdrowia i obfitości Bożych Łask!


