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1. Kalendarz liturgiczny:
wtorek, wspomnienie Św. Ireneusza, biskupa i męczennika;
środa, Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła;
piątek, pierwszy miesiąca;
sobota, pierwsza miesiąca, nabożeństwo Wynagradzające Matce Bożej po Mszy Świętej o godz.
800.
2. W najbliższą środę o godz. 8 00 zostanie odprawiona imieninowa Msza Święta w intencji ks.
Władysława Stępnia i ks. Pawła Reja, a w sobotę – 2 lipca również o godz. 800 w intencji ks. Tomasza
Świerczyńskiego. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
3. Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za udział i zaangażowanie w Oktawę Bożego Ciała.
Wyrazy wdzięczności kierujemy do: Grup Parafialnych przygotowujących ołtarze, ministrantów,
kościelnych, dzieci sypiących kwiaty oraz księdza Sylwestra Okły.
4. Przeżywamy w Kościele X Światowe Spotkanie Rodzin. Zachęcamy, aby w łączności z Ojcem
Świętym i zgromadzonymi w Rzymie rodzinami z całego świata, w naszych domach, odmówić we
wspólnocie rodzinnej modlitwę zawierzenia.
5. 6 lipca 2022 r., we wspomnienie Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, odbędzie się 57 Ogólnopolska
Pielgrzymka Apostolstwa Chorych na Jasną Górę. Szczegóły na plakacie w gablocie ogłoszeniowej.
6. Po raz czterdziesty pierwszy na szlak pątniczy wyruszy Kielecka Piesza Pielgrzymka w formie jaka
obowiązywała przed pandemią. Pielgrzymi będą mogli przebyć całą trasę z Wiślicy przez Kielce na
Jasną Górę, ale istnieje też możliwość pielgrzymowania tylko na wybranych odcinkach. Zapisy
potrwają od 26 czerwca do 24 lipca i będą odbywały się ON-LINE. Formularz zgłoszeniowy,
regulamin i bliższe informacje na facebooku pielgrzymkowym oraz na stronie internetowej:
www.pielgrzymka.kielce.pl. Zapraszamy każdego kto pragnie modlitwę, trud i wyrzeczenia ofiarować
szczególnie w intencji pokoju na świecie i w sercu każdego człowieka.
7. Rozpoczęliśmy wakacje! Życzymy dzieciom, młodzieży i przebywającym na urlopach, Bożego
błogosławieństwa i opieki MBŁK, niech ten czas będzie pełen wypoczynku, ale także zawierzenia
Bogu w pamięci modlitewnej i niedzielnej Eucharystii gdziekolwiek będziemy. Niech Dobry Bóg
roztacza nad wami swoją opiekę i pozwoli bezpiecznie przeżyć wakacyjne dni.
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