
Ogłoszenia na 28.VI.2020 r. – XIII niedziela zwykła „A” 

Nabożeństwo dzisiaj o godz. 17.15. Po Mszy św. wieczornej adoracja Najświętszego Sakra-

mentu. 

Ks. Biskup Ordynariusz zdecydował o zmianie personalnej w składzie duszpasterskim naszej 

parafii. Z dniem 30 czerwca kończy swoją pracę w naszej wspólnocie ks. Karol Kowalczyk. 

Dziękujemy Mu serdecznie za cztery lata pracy w naszej wspólnocie, za gorliwość i zaanga-

żowanie w wypełnianiu swoich obowiązków. Ksiądz Biskup przychylił się do prośby ks. Ka-

rola i wyraził zgodę na wstąpienie do Zakonu Ojców Dominikanów. Życzymy Bożego błogo-

sławieństwa i wszelkiego dobra w nowym miejscu realizacji swojego powołania. 

Na miejsce ks. Karola przychodzi do nas ks. Robert Seweryn, który ostatnio pracował w para-

fii św. Bartłomieja Apostoła w Opocznie. 

29 czerwca (poniedziałek) przypada Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła. Msze św. 

będą w porządku świątecznym, czyli o: 6.30, 9.00, 16.00 i 18.00. Uroczystość św. Apostołów 

Piotra i Pawła jest wyrazem naszej więzi z Ojcem św. i Stolicą Apostolską. Okazujemy to 

przez modlitwę i wsparcie materialne. Taca z tego dnia jest przeznaczona na potrzeby Stolicy 

Apostolskiej („Świętopietrze”). 

Dzisiaj (28 czerwca) swoje imieniny obchodzi p. Ireneusz Jarosz, nasz kościelny. Składamy 

Mu najlepsze życzenia, dziękując za gorliwą pracę i troskę o nasz kościół. 

W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek miesiąca i I sobota miesiąca. 

W I czwartek (2 lipca) zapraszamy wspólnoty parafialne na Eucharystię o godz. 18.00, aby 

wspólnie modlić się za siebie wzajemnie oraz powierzać Bożej Opiece powołania i powoła-

nych do służby Panu Bogu. 

W I piątek (3 lipca) po Mszy św. porannej udamy się z comiesięczną posługą duszpasterską 

do chorych. Prosimy zgłaszać te osoby w zakrystii. Możliwość spowiedzi w piątek rano i po-

południu od 16.30 – w czasie adoracji i Mszy św. wieczornych. 

W I sobotę (4 lipca) po Mszy św. porannej Różaniec w intencji wynagradzającej Niepokala-

nemu Sercu NMP. Natomiast o godz. 16.30 comiesięczne spotkanie Wspólnoty Różańcowej. 

Tak jak w ubiegłych latach na czas wakacji zawieszamy wydawanie naszej gazetki. Powróci-

my we wrześniu. 

W liturgii Kościoła obchodzimy: 

29 czerwca – uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła; 

3 lipca – święto św. Tomasza Apostoła; 

4 lipca – wspomnienie św. Elżbiety Portugalskiej. 

 

 


