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XII  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

Bardzo dziękuję rodzicom dzieci przystępujących do I Komunii Św. za ich chrześcijańskie wy-
chowanie  i zaszczepienie miłości do Pana Boga, za dawanie im przykładu żywej wiary i miło-
ści, za aktywny udział w bezpośrednich przygotowaniach, za obecność na próbach, przygoto-
wanie kościoła i dar ołtarza czyli 2000 zł przekazane na zakup Sedilli - Wielkie Bóg zapłać.  

1920 -2020 
100 LAT URODZIŃ ŚW. JANA PAWŁA II  

 

Z Listu do Dzieci- 
„Drodzy przyjaciele, niezapomnianym spo-
tkaniem z Panem Jezusem jest bez wąt-

pienia Pierwsza Komunia Święta, dzień 
który wspomina się jako jeden z najpięk-

niejszych w życiu. Eucharystia, ustanowio-
na przez Chrystusa w przeddzień Jego 
Męki, podczas Ostatniej Wieczerzy, jest 
Sakramentem Nowego Przymierza, jest 
największym z Sakramentów. W tym Sa-

kramencie Pan Jezus pod postaciami chle-
ba i wina staje się pokarmem naszych 

dusz. Dzieci po raz pierwszy przyjmują ten 
Sakrament uroczyście — właśnie w dniu 

Pierwszej Komunii Świętej — ażeby potem 
móc Go przyjmować jak najczęściej i w ten 
sposób pozostawać w zażyłej przyjaźni z 

Panem Jezusem”. 
 

W niedziele i święta nakazane 
uczestniczyć we Mszy świętej 

i powstrzymać się od prac  
niekoniecznych. 

W naszej parafii w każdą niedzielę Msze 
św. są odprawiane w następujących 
godz.: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.15, 

16.00 i 18.00. W sobotę o godz. 18.00  
jest odprawiana Msza św. z niedzieli. 



EWANGELIA wg św. Mateusza 10, 26-33 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE          



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

Poniedziałek -  22 czerwca  
INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

23 czerwca 

24 czerwca 

25 czerwca 

28 czerwca

 

27 czerwca

KALENDARIUM LITURGICZNE 



WYPRAWA NAD POLSKIE MORZE 

MIKOSZEWO  5.07 — 11.07.2020  
Szczegóły na plakatach i w księgarni 882 324 158 

Są jeszcze wolne miejsca 

 

 

 
 

Bardzo dziękuje-
my wszystkim zaan-

gażowanym za przy-
gotowanie pięknych 

Ołtarzy, 

oraz za udział 
w procesji.  

A także za przystroje-
nie okien. Bóg zapłać 
za te wspaniałe  
i piękne świadectwa  
wiary i miłości Boga. 


