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Dzisiaj
w naszej Diecezji Uroczysto¶æ NMP z Rokitna; na Mszy o 11.30
go¶ciæ bêdziemy ks. A. Tymczyja; zbiórka do puszek na jego
rehabilitacjê.

Bóg
zap³aæ za udzia³ w procesjach i przygotowanie o³tarzy (równie¿
w Grabiku i Olszyñcu). W Oktawie Bo¿ego Cia³a procesja po
Nabo¿eñstwie wieczornym. W czwartek na zakoñczenie Oktawy - do
czterech o³tarzy: I o³tarz przygotowuj± Ministranci, Lektorzy i
Szafarze, II &ndash; ¯ywy Ró¿aniec, III - &bdquo;Przyjaciele Parady¿a&rdquo;,
IV &ndash; PZC. Wykonawcy naj³adniejszego o³tarza zostan± nagrodzeni
kartonem cukierków.

Na
cele remontowe naszego ko¶cio³a zebrali¶my 4214,61 z³. i 8 euro.
Bóg zap³aæ.
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We
wtorek o 19.00 spotkanie Krêgu Biblijnego doros³ych, a w ¶rodê
ok. 19.00 próba chóru w ko¶ciele.

Nabo¿eñstwa
do Serca Pana Jezusa odprawiamy codziennie po Mszy rannej i
wieczornej, a w niedziele o 17.30.

W
tym roku przypada 810 rocznica powstania pierwszego ko¶cio³a na
miejscu obecnego. Uroczysto¶ci jubileuszowe rozpoczn± siê w
czwartek 22. 06. adoracj± Naj¶w. Sakramentu od godz. 19.00; w
pi±tek 23. 06. - Odpust Parafialny; sumê o 18.00 odprawi kanclerz
naszej Kurii ks. kan. dr Piotr Kubiak, a o 9.00 wicedziekan ks. kan.
Tadeusz Mas³owski; w sobotê 24. 06. - &bdquo;Noc ko¶cio³ów&rdquo;(trzech
prelegentów przybli¿y nam historiê i znaczenie ko¶cio³a,
mo¿liwo¶æ zwiedzania), a w niedzielê 25.06. odbêdzie siê
Festyn Rodzinny (dochód przeznaczamy na remont organów naszego
ko¶cio³a). Zapraszamy do pomocy, prosimy o przedmioty na fanty.

W
pi±tek o godz. 8.00 Msza ¶w. dziêkczynna na zakoñczenie roku
szkolnego. Okazja do spowiedzi w czwartek od 17.30. Zapraszamy do
udzia³u dzieci, m³odzie¿ szkoln±, rodziców, nauczycieli.
Pamiêtajmy te¿ o Mszy ¶w. w okresie wakacji, a tak¿e o skromnym
stroju w ko¶ciele (ramiona i kolana zakryte).

W
sobotê ¶w. Jana Chrzciciela, dzieñ urodzin i imienin + ks. Jana
Po¼niaka. Pamiêtajmy w modlitwie.

Bóg
zap³aæ za posprz±tanie ko¶cio³a. W sobotê o godz. 10.00
prosimy Parafian mieszkaj±cych przy ul. Nadrzecznej, Zielonej,
Kwiatowej.

Bóg
zap³aæ za wszystkie z³o¿one ofiary i ka¿de wsparcie naszej
Parafii.
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Zachêcamy
do nabywania i czytania prasy katolickiej.

Wszystkim
naszym Parafianom i Go¶ciom ¿yczymy Bo¿ego b³ogos³awieñstwa.

Numer
konta Parafii: 91124020181111000027048074.
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