
                        

                                   30 czerwca 2019 rok XIII Niedziela Zwykła 

      1. Nowa jakość życia, do jakiej zaprasza nas Chrystus, jest nie tylko wyzwaniem, 
ale nade wszystko obietnicą Mistrza. Udział w niedzielnej Eucharystii pozwala nam z 
nowej perspektywy spojrzeć na własne życie i wydarzenia wokół nas. 
  
2. Rozpoczynamy czas wakacji szkolnych i urlopów. Dobry wypoczynek, czas 
spędzony z najbliższymi i poświęcony Panu Bogu pomogą nam odkrywać nowy sens 
codziennych spraw. Wszystkim uczniom, nauczycielom i wypoczywającym na 
urlopach życzymy bezpiecznych i ubogacających dni.   
 
3. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy adoruje Róża Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy z Trześni pani  Zofii Kulig. 
 
4. W pierwszy czwartek miesiąca o godz. 1700 Godzina Biblijna, którą prowadzi Akcja 
Katolicka. Zachęcamy do czwartkowej modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne. 
 
5. Pierwszy piątek miesiąca o godz. 1500  wystawienie Najśw. Sakramentu i Koronka 
do Miłosierdzia  Bożego prowadzona przez Różę Św. Bernadety z Sokolnik pani 
Eugenii Zych. W tym czasie możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty z racji 
pierwszego piątku miesiąca 
 
6.  Pierwsza  sobota  miesiąca po mszy św. rano nabożeństwo wynagradzające 
Niepokalanemu Sercu NMP. Po południu o godz. 1730 Czcicieli Niepokalanego Serca 
Matki Bożej zapraszamy  na różaniec.  
 
7. W przyszłą niedzielę 7 lipca 2019 roku, o godz. 1100 w naszym kościele 
parafialnym zaśpiewa Chór Kameralny Collegium Musicum Uniwersytetu 
Warszawskiego pod dyrekcją Andrzeja Borzyma. 
 
8. Dziękujemy mieszkańcom Sokolnik z ulicy Saskie Góry numery od 21 do końca 
ulicy za sprzątanie, kwiaty i porządki w kościele. O porządki  prosimy mieszkańców 
Sokolnik z ul. Wychylówka numery od 1 do 20. 
 
9. Ks. Grzegorz Marzec od 1 lipca 2019 r. został skierowany do pracy w parafii 
Zaleszany. Dziękujemy za pracę dotychczasową w naszej parafii i życzymy 
błogosławieństwa Bożego na nowej placówce. Szczęść Boże. 
Do naszej parafii od 1 lipca 2019 roku został skierowany ks. Mariusz Wasil. Życzymy 
obfitych łask Bożych w pracy duszpasterskiej w naszej parafii i opieki Pani 
Trześniowskiej. Szczęść Boże. 
 
10. Solenizantów i jubilatów pierwszych dni lipca zawierzamy opiece Matki Bożej i 
świętych patronów.  
 
11. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności Zofię Rękas. Wieczny 
odpoczynek… 
  


