XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 19 CZERWIEC 2022 r.
1. W Liturgii Kościoła w tym tygodniu przeżywać będziemy:
* wtorek – św. Alojzego Gonzagi
* czwartek – narodzenie św. Jana Chrzciciela
* piątek – Najświętszego Serca Pana Jezusa.
* sobota – Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości Bożego
błogosławieństwa oraz opieki Waszych Świętych Patronów.
W śród Czcigodnych Solenizantów tego tygodnia jest również nasz Ks. Jan.
Solenizantowi ze szczerego serca życzmy wszystkiego co najlepsze, a Jego osobę o
kapłańskie posługiwanie wśród nas polecamy Waszej życzliwej modlitewnej pamięci.
2. Trwa Oktawa Bożego Ciała zapraszamy do uczestnictwa w procesjach Eucharystycznych
codziennie o godz. 1730. W najbliższy czwartek zakończenie oktawy Bożego Ciała. W tym
dniu na Mszy św. o godz. 1730 błogosławimy dzieci oraz wianki wykonane z ziół i kwiatów.
3. W tym tygodniu w piątek dzieci i młodzież kończą rok szkolny i katechetyczny.
Msze św. na zakończenie roku szkolnego połączone z błogosławieństwem dzieci we
czwartek
- w Sanktuarium o godz. 1730 dla uczniów z ZS w Chorzelowie i Maliniu
- w Ławnicy godz. 1600 dla uczniów ZS w Maliniu, którym bliżej i łatwiej uczestniczyć w
kaplicy
- w Chrząstowie o godz. 1700 dla uczniów SP w Chrząstowie
Dzieciom i młodzieży na czas wakacji życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki
Królowej Rodzin. Młodzież, dzieci, rodziców, nauczycieli i wychowawców zapraszamy do
wspólnej dziękczynnej modlitwy za miniony rok szkolny i katechetyczny.
Pamiętajcie jednak, że od praktyk religijnych i życia religijnego nie ma wakacji.
4. W najbliższy piątek w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa nie obowiązuje
wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych. Liturgiczna Uroczystość znosi tę
praktykę pokutną.
W tym dniu modlimy się o Świętość Życia Kapłańskiego. O godz. 1730 procesja
Eucharystyczna i Msza św. Zapraszamy Was do licznego uczestnictwa w tej procesji.
5. Pragniemy Was poinformować, że od pierwszej niedzieli lipca tj. 03.07.2022 r. przez cały
okres wakacyjny nie będzie w naszym Sanktuarium Mszy św. o godz. 1230. Ponownie
powrócimy do niej w ostatnią niedzielę sierpnia tj. 28.08.2022 r.
Przez miesiąc lipiec i sierpień nie będzie również w naszym Sanktuarium w pierwszy
piątek dodatkowych Mszy św. o godz. 1600 i 1900 powrócimy do nich ponownie od września.
Mieszkańców Ławnicy pragniemy poinformować, że przez lipiec i sierpień nie będzie
w kaplicy Mszy św. we wtorki, a mieszkańców Chrząstowa informujemy, że przez lipiec i
sierpień nie będzie w kaplicy Mszy św. w poniedziałki, powrócimy do nich od września. Za
te zmiany serdecznie Was przepraszamy, ale ze względu na wakacje są one konieczne.
6. Zapraszamy dzieci, młodzież i starszych do uczestnictwa w nabożeństwach do
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nabożeństwa te w Sanktuarium codziennie od

poniedziałku do soboty o godz. 1700 , a w niedzielę o godz. 1530.W kaplicach dojazdowych w
Chrząstowie i Ławnicy nabożeństwo do Serca Jezusowego w te dni kiedy jest sprawowana
Msza Święta.
Pragniemy przypomnieć, że w Sanktuarium codziennie w dni powszednie o godz. 1630
jest wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwość adoracji Pana Jezusa w ciszy, a
także okazja do skorzystania z Sakramentu Pokuty.
7. Wszystkim Dobrodziejom i Przyjaciołom naszego Sanktuarium dziękujemy za ofiary
inwestycyjne składane dziś na tacę na prace prowadzone w Parafii. Dziękujemy także tym,
wszystkim którzy swoje ofiary wpłacają na nasze parafialne konto – Bóg zapłać.
Za każdy gest zrozumienia i życzliwej pomocy niech Wam Dobry, Miłosierny Bóg
wynagrodzi swoim błogosławieństwem i potrzebnymi łaskami.
Za tydzień w niedzielę składka do dyspozycji Ojca św. Franciszka na tzw.
świętopietrze.
Szczerze dziękujemy mieszkańcom Starej Wsi za złożoną ofiarę w wysokości 850 zł
na prace prowadzone w parafii.
8. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej dla dzieci, młodzieży i starszych.
Sięgajcie również częściej po lekturę Pisma Świętego i dobrej religijnej książki.
9. W najbliższy piątek zapraszamy LSO, DSM i Grupę Młodzieżową na ognisko przy
Domku Parafialnym o godz. 1830 na zakończenie roku formacyjnego 2021/2022 oraz z okazji
rozpoczęcia wakacji. Obecność wszystkich obowiązkowa.

