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1. Serdecznie dziękuję wszystkim Parafianom za liczny udział w Mszach św. w Uroczystość
Bożego Ciała, dziękuję Rolnikom z Wójtowskich Włók i mieszkańcom Ślepska, wspólnocie
żeńskiej Kantyczki i męskiej Ćwiary, dziękuję wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym Strumienie Miłości i wspólnotom różańcowym, żeńskim i męskim za przygotowanie ołtarzy z
wyraźną tematyką religijno-patriotyczną, Leśnikom, Firmie Kalla za nagłośnienie i Wszystkim za
dekorację domów i ulic. Była to imponująca demonstracja wiary.
2. Serdecznie zapraszamy na codzienną procesję w oktawie Bożego Ciała na godz. 19.00 a
w czwartek, 7 czerwca, na zakończenie Oktawy Bożego Ciała, zapraszamy tradycyjnie całe
rodziny z dziećmi na specjalne błogosławieństwo. Przynosimy wianuszki z ziół i kwiatów na
poświęcenie.
3. W piątek, w Bazylice obchodzony jest doroczny odpust ku czci Najświętszego Serca
Pana Jezusa. W tym dniu nie obowiązuje post.
4. Poświęcenie pól z modlitwą o urodzaje dla społeczności Wójtowskich Włók i Ślepska w
sobotę, 9 czerwca o godz. 19.30. Po liturgii przeżycie wspólnoty i jedności mieszkańców.
5. Poświęcenie pól z modlitwą o urodzaje w liturgiczne wspomnienie Św. Antoniego, patrona
społeczności Biernatek odbędzie się w środę, 13 czerwca o godz. 19.30. Po modlitwie
spotkanie przy stole jednoczącym społeczność.
6. Natomiast w sobotę, 16 czerwca o godz. 18.00 wyruszy doroczna pielgrzymka z
Kapliczki Pana Jezusa Klęczącego do Kapliczki Św. Antoniego na Ślepsku pod
przewodnictwem Wspólnoty Dziewczyn i Kobiet "Kantyczka", które spotykają się w każdy I
wtorek miesiąca w Kapliczce na modlitwie. Uroczystości odpustowe przy Kapliczce rozpoczną
się około godz. 19.00 a po liturgii mieszkańcy Ślepska zapraszają Pielgrzymów na wspólnotową
Agapę.
7. Od czerwca do końca sierpnia zapraszamy w każdy piątek na Nowennę do Pana Jezusa
Klęczącego o godz. 20.00.
8. Zachęcam dziś, o godz. 13.00 całe rodziny do udziału w Marszu dla Życia i Rodziny.
Początek Marszu na Rynku Zygmunta Augusta do Amfiteatru i Plaże Miejską z licznymi
atrakcjami dla wszystkich.
9. Do nabycia pisma Martyria, Gość Niedzielny i Miłujcie się.

1/1

