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1.

O K R E S

W A K A C Y J N Y

MSZE ŚW. w niedziele: godz. 7.30, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30 i 20.00
w dni powszednie: godz. 8.00 i 18.30

W okresie wakacji nie ma Mszy św. o godz.15.30 i 18.30.
SPOWIEDŹ ŚW.
Okazja do spowiedzi św. każdego dnia przed Mszą św.
W niedzielę od godz. 7.00 – 7.30 i od 19.30 – 20.00
NOWENNA:
*do Matki Bożej w środę o godz. 18.30
*do Miłosierdzia Bożego w piątek po wieczornej Mszy św.
BIURO PARAFIALNE:
poniedziałek: godz. 19.30 – 20.30
wtorek:
godz. 16.00 – 17.00 i 19.30 – 20.00 /narzeczeni /
sobota:
godz. 9.00 – 10.00
2. W naszej wspólnocie parafialnej witamy księdza seniora kanonika Władysława Łapawę. Ksiądz
kanonik będzie wspierał nasze duszpasterskie działania służąc w konfesjonale i odprawiając Msze św.
Niech Jezus Miłosierny darzy go łaską zdrowia, a Matka Boża ma w swej matczynej opiece.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi św. w piątek od godz.17.00.
4. W okresie wakacyjnym nie będzie wystawienia Najświętszego Sakramentu.
5. Zachęcamy i zapraszamy do wspólnej modlitwy w sanktuarium.
Przypominamy, że każdego dnia o godz. 12.00 i 18.00 odmawiany jest różaniec, a o godz. 15.00 koronka
do Miłosierdzia Bożego.
6.

Zachęcamy do udziału w Poznańskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę, która wyrusza w pierwszych
dniach lipca. Można pójść z jedną z poznańskich grup albo z grupą 19., którą prowadzi ks. Krzysztof.
Organizowany jest także autokar, który do Częstochowy pojedzie 15 lipca, aby przywitać pielgrzymów.
Chętnych, którzy chcieliby wybrać się na jednodniową pielgrzymkę do Częstochowy, prosimy o kontakt
w zakrystii.

7.

Piątek 7 lipca br. jest parafialnym dniem całodobowej modlitwy Nieustającego Różańca w
intencji Ojczyzny. Wieczorem Msza św. o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii.

8. W lipcu nie będzie spotkania Wspólnoty Żywego Różańca.
9. Do wieczności odeszła Izabela Zielewicz z bloku nr 38 ( 66 lat). Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie..

Wszystkim udającym się na wypoczynek, życzymy pogodnych, zdrowych, pełnych radości dni
oraz szczęśliwej i bezpiecznej drogi.

