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Dzisiaj jest składka inwestycyjna na budowę Domu Pokuty. Za wszystkie ofiary 
złożone teraz na składkę i przesłane na konto parafii wielkie Bóg zapład. 
Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj, w piątek i sobotę. 
Ostatnie nabożeostwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa dzisiaj 
o godz. 18.30, w tygodniu do czwartku o godz. 18.00.  
Uroczystośd św. Apostołów Piotra i Pawła przypada w środę. Składka z tego dnia 
przeznaczona jest na tzw. Świętopietrze (ofiara na rzecz papiestwa). Tego dnia 
imieniny obchodzi O. Piotr Osowski OMI. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.30. 
W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca. 
W piątek rano litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, wieczorem koronka 
i litania do Miłosierdzia Bożego, o godz. 18.30 Msza św. z kazaniem w szkole Maryi: 
Roztropnośd, po Mszy św. nabożeostwo wywyższenia Krzyża św. W sobotę o godz. 
17.45 nabożeostwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. 
Święto św. Tomasza, Apostoła przypada w niedzielę. Msza św. w intencji O. Tomasza 
będzie w poniedziałek 11 lipca o godz. 18.30. 
Za tydzieo przed kościołem zbiórka do puszek na organizację Festiwalu Życia 
w Kokotku. 
Dzieo modlitwy za rodziny i błogosławieostwo rodzin w niedzielę za tydzieo. 
Prośba. Jeśli ktoś ma w ogródku albo przed domem kwiaty i może je ofiarowad do 
kościoła, aby ozdobid świątynię, to prosimy je przynosid w piątki wieczorem albo 
w soboty rano. Z góry wielkie Bóg zapład. 
Jest nowy numer „Oblackiego Echa”, a w nim: bogata fotorelacja ze święceo Ojca 
Ernesta, z Bożego Ciała i Domu Dziennego Pobytu; artykuły: Jak zostad Oblatem? 
Dominik Albini OMI - Apostoł Korsyki; Dekalog kierowcy; kazania w Szkole Maryi; 
wakacyjne zadania dla dzieci oraz kalendarium wydarzeo. Rozstrzygnięcie konkursu 
dla dzieci z „Oblackiego Echa” będzie w niedzielę 10 lipca na Mszy św. o godz. 10.00. 
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Przekazywanie wiary  
rodzinie; Cud godziny świętej. W Niedzieli: Gdzie jest nasze serce; Kapłaostwo się nie 
starzeje. 
Przed nami czas wakacji i urlopów. Proszę pamiętad o chrześcijaoskim wykorzystaniu 
wczasów, obozów, pielgrzymek i wycieczek. Proszę zachowad ostrożnośd podczas 
prowadzenia samochodu. Proszę zwrócid uwagę na strój w miejscach kultu. Proszę 
pamiętad o korzystaniu z niedzielnej Mszy św. Niech Bóg ma nas w swojej opiece. 
Do wieczności odeszły: śp. Dorota Schulz i śp. Bronisława Szkubel. Wieczny 
odpoczynek … 
 


