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▪ Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby Stolicy Apostolskiej, tzw. 
świętopietrze. 

▪ W środę, 29. czerwca, przypada Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, 
głównych patronów naszej diecezji. Porządek Mszy św. – godz. 7.00 i 18.00. 

▪ Z tyłu kościoła po Mszach Świętych można składać ofiary na kwiaty i dekorację 
kościoła na nasz parafialny odpust, który będziemy przeżywać w niedzielę, 17. 
lipca. 

▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W 
pierwszy piątek zapraszamy na godzinę 17.00 – nabożeństwo Drogi Krzyżowej, 
po nim nabożeństwo eucharystyczne ku czci NSPJ. W sobotę zapraszam na 
godzinę 15.00 koło Żywego Różańca na wymianę tajemnic. O 17.30 
nabożeństwo maryjne. 

▪ 30 Czerwca, o godzinie 18.00 będziemy żegnać naszego organistę, Pana 
Marcina Gada. Wdzięczni Bogu za czas jego obecności wśród nas, będziemy 
modlić się o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na nowym miejscu posługi. 
Nowym organistą naszej Parafii będzie Pan Bolesław Dullek, którego serdecznie 
witamy w naszej Parafii, życząc obfitości łask i wstawiennictwa św. Małgorzaty. 

▪ Przyszła niedziela na Górze św. Anny – pielgrzymka dzieci, szczegóły na stronie 
internetowej Sanktuarium. 

▪ W lipcu i sierpniu kancelaria parafialna będzie czynna we wtorki i soboty w 
stałych godzinach. Spraw związane z cmentarzem załatwiane są w godzinach 
pracy kancelarii parafialnej. Biuro domowe pracuje w podanych godzinach, w dni 
powszednie od 9.00 do 17.00, z wyłączeniem urlopu pracowniczego, o czym 
będziemy informować. 

▪ Powtarzają się incydenty kradzieży na naszym cmentarzu, giną głównie kwiaty  
i dekoracje grobów. Niestety – w dalszym ciągu nie mamy funkcjonującego 
monitoringu, co utrudnia zgłaszanie tych kradzieży odpowiednim służbom. 
Dodatkowo fakt, iż cmentarz jest otwartą przestrzenią utrudnia jego 
zabezpieczenie. Proszę o zgłaszanie przypadków kradzieży. 

▪ Nabożeństwa czerwcowe w naszym kościele o godzinie 17.30 w dni powszednie,  
o godzinie 15.30 w niedziele. 

▪ Dziękuję paniom Teresie i Monice za trud włożony w porządkowanie terenu 
naszego cmentarza. Za wszelkie prace wykonane w minionym tygodniu 
serdeczne Bóg zapłać +

▪ Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy błogosławionej niedzieli i tygodnia +
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