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W dzisiejszą XII Niedzielę Zwykłą gościmy pośród nas o. Józefa Mizerę, kapucyna, który modli
się z nami i prosi o ofiarę na kościół i klasztor oo. Kapucynów w Kielcach. Dziękujemy za obec-
ność i wygłoszone Słowo Boże. Ojciec rozprowadza także swoją książkę: Złapałem Boga na gorą-
cym uczynku. Serdecznie polecamy.

Serdeczne „Bóg zapłać” za przygotowanie Uroczystości Bożego Ciała. Szczególne podziękowa-
nia  dla  budowniczych ołtarzy  i  wszystkich  zaangażowanych  w piękne przeżycie  uroczystości.
Dziękujemy też tym, którzy reprezentowali naszą parafię w katedrze, podczas Mszy Św. dzięk-
czynnej za pobyt pap. Jana Pawła II w Gliwicach.

W zakrystii do nabycia „Gość Niedzielny”, oraz interesujący wakacyjny „Mały Gość” z silikono-
wą opaską na rękę.

Dzisiaj o godz. 16.15 zapraszamy na procesję eucharystyczną z nabożeństwem czerwcowym.

Codziennie przez czas oktawy Bożego Ciała zapraszamy o godz. 18.00 na procesję eucharystyczną
i litanię do Serca Jezusowego. Nabożeństwo będziemy kończyć o godz. 18.20, aby dać możliwość
przystąpienia przed Mszą Św. do spowiedzi. W środę – Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
W czwartek na wieczornej Mszy Św. – poświęcenie ziół i wianków.

W tym tygodniu przypadają następujące uroczystości:
• w poniedziałek – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
• w piątek – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kolekta przeznaczona na dzieła

miłosierdzia
• w sobotę – Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, głównych patronów diecezji. Ko-

lekta z tego dnia, tzw. Świętopietrze, przeznaczona na Stolicę Apostolską.

Kancelaria parafialna w czasie wakacji czynna będzie we wtorki po wieczornej i piątki po poran-
nej Mszy Św. Sprawy ślubne proszę umawiać indywidualnie.

W przyszłą niedzielę proszę o kolektę na szczególne inwestycje parafialne. O godz. 11.00 Mszą
Św.  pożegnamy ks.  Krzysztofa,  który otrzymał nominację  na proboszcza par.  MB Fatimskiej
w Kaletach-Drutarni. Serdecznie zapraszamy!

Informujemy, że w tym roku Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę będzie trwała od środy 14 sierp-
nia do soboty 17 sierpnia. Niebawem rozpoczniemy zapisy.

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


