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EWANGELIA wg św. Mateusza 10, 37-42 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE          

   Jutro Uroczystość Świętych Apo-
stołów Piotra i Pawła. W tym dniu 
składka na potrzeby Stolicy Apo-
stolskiej. Dodatkowa Msza św. o 
godz. 9.30. Pamiętamy o naszych 
Solenizantach. W naszym Kole-
gium 3 Księży w tym dniu obcho-
dzi imieniny.  
   We wtorek zakończenie nabo-
żeństw czerwcowych.  
   Od środy Modlitwa Różańcowa 
przed Najświętszym Sakramentem 
o ustanie epidemii o godz. 17.30.  
Na Mszę św. zapraszamy uczestni-
ków kolonii nad Morzem, po Mszy 
św. spotkanie organizacyjne.  
   W tym tygodniu pierwszy czwar-
tek, piątek i sobota miesiąca.  
   W Piątek odwiedziny chorych. 
   Do sprzątania kościoła w sobotę 
prosimy parafian z ul. Paderew-
skiego. Dziękujemy za dyżury  
z ubiegłego tygodnia.  
   Za tydzień z naszego kościoła 
Grupa Świętego brata Alberta wy-
rusza na Pieszą Pielgrzymka na 
Jasną Górę. Uroczystej Mszy św. 
koncelebrowanej o godz. 6.30,  
będzie przewodniczył ks. abp Ad-
am Szal. Zachęcamy do wspólnej 
wędrówki choćby przez samo mia-
sto. Warto też pozdrowić Pielgrzy-
mów. 
 

W poniedziałek - 29 czerwca  
- Piotra i Pawła  

PATRONI: Piotr: sprzedawców ryb, rybaków, szewców, 
wytwórców kluczy, żniwiarzy, zegarmistrzów i portie-
rów. Paweł: teologów i prasy katolickiej. 
IMIONA: Piotr – pochodzenia łacińskiego, znaczy 
„skała, opoka”. Paweł – pochodzenia łacińskiego, zna-
czy „niskiego wzrostu”. Szymon, zwany Piotrem, gło-
sząc Ewangelię dotarł do Rzymu, gdzie poniósł śmierć 
za czasów Nerona, między 64 a 67 rokiem. Według tra-
dycji został ukrzyżowany głową w dół. 
Paweł, początkowo brał udział w prześladowaniach 
chrześcijan, ale po nawróceniu, zaczął głosić Ewangelię, 
zakładał liczne wspólnoty. Aresztowany, mieszkał w 
Rzymie przez trzy lata. Tam też został stracony za cza-



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

Poniedziałek -  29 czerwca  
INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

30 czerwca 

1 lipca 

2 lipca

5 lipca

 

4 lipca

KALENDARIUM LITURGICZNE 

https://pielgrzymka.przemyska.pl/
https://pielgrzymka.przemyska.pl/


s

WYPRAWA NAD POLSKIE MORZE 
MIKOSZEWO  5.07 — 11.07.2020  

Szczegóły na plakatach i w księgarni 882 324 158 

Obietnica Serca Jezusowego 
Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque dwanaście 
obietnic, dotyczących czcicieli Jego Serca: 

1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie. 
2. Ustalę pokój w ich rodzinach. 
3. W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego 

przyrzekam tym wszystkim, którzy będą komuniko-
wać w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć mie-
sięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość 
moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej nie-
łasce, ani bez Sakramentów świętych, a Serce moje 
będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie  
życia. 

Nie ma wakacji od Boga! Nauczmy się od-
wiedzać Pana Jezusa  

w naszej kaplicy! 

„Dobry łotr, wyznania”  

Życzymy wszystkim dzieciom i młodzieży oraz 
tym, którzy rozpoczynają czas wakacji i urlo-
pów – wypoczynku, radości i zachwytu pięknem 
stworzonego świata. Jedźcie bezpiecznie 
 i wracajcie bezpiecznie.  

 
Jarosław, 3-go Maja  12 

536 274 576 


