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XIV Niedziela Zwykła - 03 lipca 2022 r. 

 
Nieszpory niedzielne o godz. 16.00. 

W poniedziałek w salce przy parkingu o godz. 17.00 spotkanie członków Żywego Różańca. 

W środę na godz. 21:00 zapraszamy na różaniec w intencji pokoju na świecie. 

W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. Godzina Święta i okazja do spowiedzi św. 
w czwartek o godz. 17.00.  

W miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) w niedziele nie będzie Mszy św. o godz. 9.15  
i o godz. 15.00 – oprócz Mszy św. chrzcielnej w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. Wypada 
również Msza św. szkolna w czwartek o godz. 16.30. 

Informujemy, że w lipcu i sierpniu, kancelaria parafialna czynna jest w poniedziałek, środę, 

piątek w godz. od 8.30 do 12.00 oraz w poniedziałek od 15.00 do 17.00. 

Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego. 
Przed kościołem zbiórka do puszek na potrzeby parafialnej „Caritas”. Serdeczne „Bóg zapłać!” 
za składane ofiary. 

Koło Przyjaciół Radia Maryja serdecznie zaprasza w niedzielę, 10 lipca br., wszystkich 
słuchaczy i sympatyków Radia Maryja na 31 pielgrzymkę na Jasną Górę do Tronu Matki Bożej. 
Koszt pielgrzymki to 45 zł. Zapisy w kancelarii parafialnej. Wyjazd sprzed kościoła św. Józefa o 
godz. 6.30. Więcej szczegółów na plakacie w gablotce Rodziny Radia Maryja. 

Okazja do spowiedzi św. przed Mszą św. oraz w sobotę od godziny 17.00 połączona z adoracją 
Najświętszego Sakramentu. W wakacje nie ma stałego konfesjonału. 

Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego. 

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim sponsorom i tym, którzy zaangażowali się w przygotowanie 

naszego festynu w ubiegłą niedzielę. Dziękujemy też wszystkim za udział. Następny będzie  

4 września br. z okazji 90. rocznicy poświęcenia naszego kościoła. Już dziś zapraszamy.  

Odwiedzających nasz cmentarz parafialny, bardzo prosimy o wyrzucacie odpadów do 

odpowiednio oznakowanych pojemników. 

Kochanym parafianom i gościom przebywającym na wakacjach i urlopach życzymy Bożej 

opieki, sprzyjającej pogody, bezpiecznych podróży i dobrego wypoczynku. Bądźmy świadkami 

obecności Chrystusa w codzienności. 

 


