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1. Dzisiaj w naszej parafii rozpoczyna się czterdziestogodzinne nabożeństwo adoracyjne. Pan
Jezus w Najświętszym Sakramencie będzie wystawiony po każdej Mszy świętej. Jutro w drugi
dzień Zielonych Świąt, Święto Matki Kościoła; Msze święte będą odprawiane o godz. 6.30,
8.00, 10,00 i 18.00 podobnie i we wtorek. We wtorek prosimy dzieci na Mszę św. o godz.
18.00, po której będzie procesja na zakończenie czterdziestogodzinnego nabożeństwa. Prosimy
o zapisanie się w zakrystii do grafiku adoracji poszczególne grupy i osoby indywidualne, by
zwłaszcza w poniedziałek i wtorek nie było chwili w ciągu dnia, w której nie byłoby nikogo na
adoracji przy Panu Jezusie.
2. W czwartek zapraszamy panie na Mszę świętą o godz. 18.00, konferencję i adorację w ramach
grupy formacyjnej „Być kobietą urzekającą”. Zachęcamy do udziału w tym spotkaniu
formacyjnym nie tylko te panie, które były na spotkaniu organizacyjnym, ale także wszystkie
chętne do pogłębiania życia duchowego i relacji z Bogiem i bliźnimi.
3. Różaniec fatimski 13 czerwca w czwartek połączony z nabożeństwem czerwcowym będzie
wyjątkowo odmawiany o godzinie 17.15.
4. W środę na godz. 18.00 zapraszamy na comiesięczne nabożeństwo do św. Jozafata o zgodę i
pojednanie w rodzinach i narodzie.
5. W przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o 10.00 na starej plebanii konferencja dla rodziców,
którzy chcą ochrzcić swe dzieci 23 czerwca.
6. 14 i 15 czerwca w Pratulinie będzie Jerycho Młodych. Młodzież wyjeżdża z parafii o 17.30 w
piątek. Można jeszcze się zgłosić.
7. Trwają zapisy na „Wakacje z Bogiem” w Okunince. Zostało już niewiele miejsc wolnych.
Prosimy, tych którzy już się zapisali o dokonywanie przedpłaty. Dziękujemy za zgłoszenia
dorosłych do pomocy w roli opiekunów i do pomocy w innych zajęciach. Bóg zapłać za ofiary
składane na organizację turnusów trwających przez całe wakacje. W przyszłą niedzielę po
Mszy św. o godz. 10.00 na sali na nowej plebanii będzie spotkanie dla rodziców dzieci
wyjeżdżających na wszystkie turnusy „Wakacji z Bogiem”.
8. Wyższe Seminarium Duchowne zaprasza na rekolekcje powołaniowe młodzież męską ze szkół
ponadgimnazjalnych i studentów w dniach 28 - 30 czerwca. Więcej informacji u księży i na
plakacie w gablocie.
9. W czwartek dzień imienin obchodzi ksiądz Infułat. Dostojnemu Solenizantowi życzymy zdrowia
i obfitości łask Bożych na dalsze lata życia i polecamy w naszych modlitwach.
10. W czwartek suma odpustowa w kościele św. Antoniego godz. 11.00.
11. Dzieci zapraszamy do błogosławieństwa i po coniedzielne propozycje i zadania.
12. Pomódlmy się za zmarłych kapłanów, zmarłych dobrodziejów parafii i bliskich zmarłych
naszemu sercu: Wieczny odpoczynek …

