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1. Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy zaangażowali się w
przygotowanie i przeprowadzenie 11 Jarmarku Franciszkańskiego. Szczególnie
dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy złożyli ofiary na leczenie
chorego Aleksandra.
2. Dziś po Mszy św. o godz. 15.00 spotkanie FZŚ, zaś nabożeństwo czerwcowe
o godz. 16.30, w dni powszednie nabożeństwa są po Mszy św. wieczornej.
3. Dziś i jurto, 18 czerwca jest możliwość zapisu na wyjazd mężczyzn do
Częstochowy w dniu 23 czerwca pod nazwą Oblężenie Jasnej Góry. Zapisy
przez stronę parafii i w zakrystii. Jutro spotkanie organizacyjne o godz. 18.00.
Koszt wyjazdu ok. 79 zł. Szczegóły na stronie internetowej oraz na plakacie.
Organizatorem wyjazdu jest grupa Męska Strona Rzeczywistości działająca
przy naszej parafii z odpowiedzialnym o. Jackiem Wójtowiczem.
4. W piątek – 22 czerwca – zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Na
Mszy św. o godz. 8.00 będziemy modlić się w intencji wszystkich, którzy
rozpoczynają wakacje: dzieci, młodzieży, nauczycieli i katechetów o bł. Boże
i potrzebne łaski na czas wakacji! Bardzo prosimy zwłaszcza dzieci i młodzież,
aby nie zapominali o Panu Bogu w czasie wolnym od zajęć szkolnych!
Z bogatymi propozycjami spędzenia czasu z Bogiem można zapoznać się
z plakatów, które znajdują się w gablocie przy wyjściu z kościoła!
5. Także w piątek, o godz. 18.00 – Msza św. „Za i w intencji mężczyzn” –
serdecznie zapraszamy!
6. Biuro Radia Maryja działające przy naszej parafii serdecznie zaprasza na
Ogólnopolską Pielgrzymkę do Częstochowy w dniach od 7 do 8 lipca.
7. Trwają zapisy na 31. FSM w Kalwarii Pacławskiej, które odbędzie się w
dniach od 22 do 28 lipca. Zapraszamy na nie młodzież od 3 klasy gimnazjum.
Zapisy w zakrystii oraz przez parafialną stronę internetową. Spotkanie osób
zainteresowanych odbędzie się 2 lipca w salce klasztornej o godz. 18.00, za
wyjazd odpowiedzialny jest o. Jacek Wójtowicz.
8. Zaproszenia spoza parafii: na XXX Pielgrzymkę Grup Trzeźwościowych do
Kalwarii Pacławskiej; na Archidiecezjalną Przemyską Pieszą Pielgrzymkę na
Jasną Górę w dniach od 6 do 15 lipca; Częstochowa zaprasza na
Międzynarodowe Forum Młodych od 17 do 22 lipca – szczegóły tych
informacji znajdziecie w gablotach przy wejściu do kościoła.

