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XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 21 lipca 2019 r. 

W czwartek 25 lipca przypada wspomnienie św. Krzysztofa – patrona 

kierowców. Dlatego w sobotę po Mszy św. wieczornej i w przyszłą nie-

dzielę po każdej Mszy św. odbędzie się błogosławieństwo kierowców 

i poświęcenie pojazdów. Ofiary składane przy tej okazji przeznaczone 

zostaną na budowę Domu Pokuty. 

W czwartek, tak jak każdego 25. dnia miesiąca, o godz. 18.30 odprawio-

na zostanie Msza św. w intencji rodziców doświadczonych stratą Dziec-

ka.  

Przypominamy, że w wakacje świetlica parafialna dla dzieci jest czynna 

codziennie w godzinach od 10.00 do 14.00. Rodziców,  którzy chcieliby 

zapisać dziecko na zajęcia,  prosimy o kontakt osobisty w godzinach pra-

cy placówki.  

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.  

W czwartek 25 lipca o godz. 16.30 zapraszamy na publiczny różaniec 

przebłagalny za grzech aborcji na deptak przy ul. Hawelańskiej, przy 

biurze PiS. Po różańcu zapraszamy do Białego Kościółka u Braci Kapu-

cynów na Mszę św. w intencji obrony życia o godzinie 18.00. 

Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej - „Niedzieli” i „Gościa Nie-

dzielnego”. W Niedzieli polecamy temat numeru: Kościół wobec wyzwań 

oraz artykuły: Tajemnica szczęścia, Na drodze nie jesteś sam oraz Po-

trzebny milion, by uratować Wojtusia. W Gościu Niedzielnym możemy 

przeczytać Jak walczyć z rozproszeniami podczas modlitwy?, Dlaczego 

w Polsce brakuje leków? oraz o Lewoczy, najważniejszym sanktuarium 

na Słowacji. 

Za tydzień niedziela inwestycyjna – składka przeznaczona będzie na bu-

dowę Domu Pokuty. Prace trwają. W tym tygodniu przeniesiono hydrant 

zza kościoła. Przestawienie hydrantu kosztowało 4500 zł. Bóg zapłać za 

wszystkie ofiary złożone na budowę Domu Pokuty. 

Do wieczności odeszli: śp. Henryk Breske z ul. Śląskiej i Henryk Sawicz 

z ul. Fabrycznej. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu 

do kaplicy św. Eugeniusza – dziś od godz. 13.00 do 18.30. 
 


