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„Bóg zapłać” za wspólną modlitwę i złożone ofiary, które przeznaczymy na szczególne inwestycje
parafialne. Z serca gorące „Bóg zapłać” tym, którzy przygotowali i uświetnili swoją obecnością
Uroczystość Jubileuszu 25-lecia Święceń Kapłańskich księdza proboszcza. Z tyłu kościoła na
stoliku znajdują się okolicznościowe obrazki wydane na tę okazję. Pamiętając w modlitwie
o proboszczu można zabrać obrazek dla siebie i przekazać go również naszym starszym i chorym
parafianom.
Dziękujemy wszystkim parafianom za pięknie przygotowaną i przeżytą Uroczystość Bożego Ciała,
za przystrojenie okien, przygotowanie trasy i ołtarzy, za podjętą służbę przy ołtarzu, za
reprezentowanie grup parafialnych przy sztandarach, za niesienie baldachimu, wiernym
uczestniczącym w procesji za pobożną modlitwę i śpiew, dziewczynom za sypanie kwiatów
i seniorom oraz chorym Domu Pomocy Społecznej za włączenie się do wspólnej modlitwy. Naszą
postawą wyraziliśmy dojrzałe świadectwo wiary. „Bóg zapłać!”
Do czwartku (włącznie) odbywają się procesje eucharystyczne wokół kościoła w dni dawnej
Oktawy Bożego Ciała, które łączymy z nabożeństwami czerwcowymi. Zapraszamy dziś na
nabożeństwo o godzinie 16:15, w tygodniu codziennie o godzinie 18:00. W środę rozpoczniemy
nabożeństwo nowenną ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W czwartek po nabożeństwie
błogosławieństwo wianków i ziół.
W tym tygodniu będziemy przeżywać: w czwartek Uroczystość Narodzenie św. Jana Chrzciciela;
w piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Dzień Modlitw o Świętość Kapłanów.
Zapraszamy w tym dniu na nabożeństwo o godzinie 18:00 z przebłaganiem i dziękczynieniem oraz
Aktem poświęcenia rodzaju ludzkiego Sercu Jezusowemu; w sobotę wspomnienie Niepokalanego
Serca NMP.
Msza Święta na zakończenie roku szkolno-katechetycznego w intencji uczniów, nauczycieli,
wychowawców i pracowników Szkoły Podstawowej i Oświaty w czwartek o godzinie 16:30. Po
Mszy uczniowie klas ósmych otrzymają świadectwa z religii.
W czwartek będziemy obchodzić Dzień Ojca – pamiętajmy w modlitwach o tatusiach.
Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców na Górę Świętej Anny odbędzie się w najbliższą sobotę
i niedzielę.
Kancelaria parafialna w środę będzie nieczynna. W przyszłą niedzielę kolekta na Stolicę Apostolską
– Świętopietrze.
Pielgrzymom udającym się na parafialną pielgrzymkę na Maltę przypominamy o zbiórce przed
wyjazdem, na parkingu obok marketu przed kościołem, w najbliższą niedzielę. Wyjazd na lotnisko
do Wrocławia o godzinie 17:30.

