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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 środy o godz. 18.00.  

Msza św. z modlitwą o uzdrowienie i orędziem ewangelizacyjnym w kościele św. Maksymiliana 
Kolbego w poniedziałek o godz. 18.00. 

Uroczystośd św. Apostołów Piotra i Pawła przypada we wtorek. Tego dnia imieniny obchodzi O. Piotr 
Osowski OMI. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.30. 

W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 
W czwartek rano litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa, wieczorem różaniec w intencji powołao, 
kapłanów oraz osób konsekrowanych. 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: Wstawiennictwo matczyne Maryi, po Mszy św. nabożeostwo wywyższenia Krzyża św. 
W sobotę o godz. 17.45 nabożeostwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. 

Odwiedzin chorych z posługą sakramentalną w lipcu i sierpniu nie będzie. W razie potrzeby proszę 
wezwad kapłana. 

Święto św. Tomasza, Apostoła przypada w sobotę. Tego dnia imieniny obchodzi O. Tomasz Gali OMI. 
Zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.30. 

Za tydzieo przed kościołem zbiórka do puszek na organizacje Festiwalu Życia w Kokotku , który będzie 
w dniach od 23 do 29 sierpnia. Zgłaszad się może młodzież od 15 roku życia. Zapisy u O. Tomasza. 

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 min: pożegnanie Ojca Zbigniewa i kleryka Oskara, 
wyprawy ministrantów; wieści ze świetlicy, z Domu Dziennego Pobytu, recenzje książek polecanych na 
wakacje oraz  fotorelacje z uroczystości św. Eugeniusza, Bożego Ciała, spotkania Przyjaciół Misji. Ten 
numer polecamy zwłaszcza rodzicom dzieci pierwszokomunijnych jako pamiątkę, ze względu na 
wypowiedzi dzieci na temat Pierwszej Komunii św. oraz zdjęcia z uroczystości. Rozstrzygnięcie 
konkursu dla dzieci z „Oblackiego Echa” będzie w niedzielę 11 lipca na Mszy św. o godz. 10.00. 
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Historia relikwii świętych Piotra 
i Pawła, a także początek cyklu wakacyjnego – o miejscach, których polscy święci i błogosławieni 
odchodzili do nieba. W Niedzieli: 70 lat kapłaostwa Benedykta XVI; Psychoterapia zamiast spowiedzi?; 
Wakacje po katolicku; Ile lat ma dusza?; Kodeks ojcowski; Ksiądz - Polakiem Roku na Litwie. 

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 i nam błogosławi. 

Do wieczności odeszli: śp. Jerzy Piechota i Danuta Bożek . Wieczny odpoczynek … 
 


