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28 czerwca 2020
1.Dziś XIII Niedziela Zwykła. 
2. Po  czterech  latach  posługi  w  naszej  wspólnocie  władza  diecezjalna
skierowała  naszego  wikariusza  Ks.  Sebastiana  Antosika  do  pracy
duszpasterskiej  i  katechetycznej  w  parafii  p.w.  Św.  Jana  Chrzciciela
w Kutnie. Dziękujemy Księdzu Sebastianowi za posługę kapłańską w naszej
świątyni, opiekę na ministrantami w pierwszych dwóch latach, prowadzenie
pielgrzymek do Miedniewic, dobrą współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną
i sołtysami  wiosek  naszej  parafii,  oraz  za  pracę  katechetyczną  w  Szkole
Średniej  nr  1  na  ul.  Podrzecznej.  Szczególnie  dziękujemy za  opiekę  nad
młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania,  a także nad
kościołem Świętego Leonarda i gromadzącą się w niej wspólnota wiernych.
Życzymy księdzu wszelkich łask Bożych i życzliwości kapłanów i wiernych
w nowej parafii w Kutnie.
3. Dziękujemy także Siostrze Małgorzacie ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej
pracy za pracę katechetyczną i opiekę nad młodzieżą przygotowującą się do
bierzmowania.  Czcigodna  siostra  decyzją  swoich  przełożonych  została
skierowana do posługi w Gdańsku. Gratulujemy i życzymy obfitości darów
od Pana Boga i ludzi.
4. W  ostatnich  dniach  czerwca  zapraszamy  na  codzienny  Różaniec
o godzinie 1700 i Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Jezusa o godz.
1730. Od lipca po codziennym różańcu rozpoczniemy nabożeństwa ku czci
Najdroższej Krwi Chrystusa, również o 1730.
5. Jutro - 29 czerwca - przypada Uroczystość Świętych Apostołów Piotra
i Pawła. Zapraszamy na Msze święte o godz. 700, 800, 900 i 1800.
6. Od  następnej  Niedzieli  w  Bazylice  Katedralnej  będzie  obowiązywał
wakacyjny  plan  służby  Bożej.  W  Niedziele  lipca  i  sierpnia  sprawować
będziemy  w  Mszę  św.  o  godz.  2000.  Nie  będzie  jednak  Mszy  świętych  w
kościele Św. Leonarda o godz. 1130. W dni powszednie lipca i sierpnia nie
będzie  Mszy świętej  o  godz.  730,  a  kancelaria parafialna będzie  czynna w
poniedziałki środy i piątki w godzinach od 1000 do 1100, a we wtorki i czwartki
od 1600 do 1700. 
7. Nasza parafia organizuje katechezy dla narzeczonych w okresie wakacji.
Katechezy rozpoczną się w poniedziałek 6 lipca i będą trwały do 31 sierpnia
w każdy poniedziałek o godz. 1900.
8. W  ostatnim  tygodniu  pożegnaliśmy  +Śp.  Irenę  Organiśćiak
+Śp. Stanisława  Wielca,  +Śp.  Zdzisława  Kolosa,  +Śp.  Rafała  Bogusza
+Śp. Andrzeja Barlaka, +Śp. Mieczysława Mielczarka i +Śp. Krystynę Diehl-
Drobnik Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.


