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XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 14 lipca 2019 r. 
 

 

Nabożeństwo do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły dzisiaj o godz. 18.15, jutro o godz. 

17.45. 
 

 

Kancelaria parafialna w czasie wakacji czynna jest we wtorek od godz. 16.00 do 18.00 

oraz w sobotę od godz. 10.00 do 12.00. 
 

 

Już dziś informujemy, że Pierwsza Komunia św. będzie co roku w ostatnią niedzielę 

maja. Teraz przypadnie 31 maja 2020 r.  
 

 

Msza św. w rycie trydenckim odprawiona zostanie w niedzielę 21 lipca br. o godz. 15.00 

w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. Warszawskiej 51. 
 

 

Pielgrzymka do Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Medjugorje z parafii św. 

Maksymiliana na XXX Międzynarodowe Modlitewne Spotkanie Młodzieży w dniach 

01-08 sierpnia br. Dla zainteresowanych szczegółowy kosztorys i program wyjazdu na 

ulotkach przy wyjściu z kościoła.  
 

 

Dzisiaj druga niedziela miesiąca – składka inwestycyjna na budowę Domu Pokuty. 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za wszystkie ofiary złożone na ten cel. Trwają prace 

przygotowawcze terenu. Chodnik przy zakrystii został częściowo rozebrany, będzie tam 

wylana ława budynku. Hydrant zza kościoła zostanie przeniesiony przed kościół. 

Panów, którzy chcieliby pomóc w pracach porządkowych, zapraszamy w poniedziałek 

o godz. 9.00. 
 

 

Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej - polecamy „Niedzielę”- a w niej m.in. temat 

numeru: niewierzące dzieci wierzących rodziców, czyli co zrobić, jak dziecko nie chce 

chodzić do kościoła oraz „Gościa Niedzielnego”, w którym możemy przeczytać czym 

jest szkaplerz i skąd pochodzi niezwykła moc tych dwóch skrawków materiału z 

wizerunkami Matki Boskiej z Góry Karmel i Serca Pana Jezusa oraz wywiad z aktorką 

Ewą Błaszczyk, która założyła klinikę Budzik dla osób w śpiączce. 
 

 

Do wieczności odeszli śp. Mirosław Baszczyk – pogrzeb we wtorek o godz. 11.00 i śp. 

Henryk Michniewicz – pogrzeb we wtorek o godz. 14.00. Wieczny odpoczynek…. 
 

 

Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu do kaplicy św. Eugeniusza  

– dziś od godz. 13.00 do 18.15. 
 

 


