
OGŁOSZENIA na NIEDZIELĘ 26 czerwca 2022 r. 
Dzisiaj w Liskowie odbywa się Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych Ochotni-
czych Straży Pożarnych. Ok. godz. 11.00 będzie mieć miejsce wspólny występ 
wszystkich orkiestr na schodach przed kościołem. Serdecznie zapraszamy do wysłu-
chania tego niezwykłego koncertu. Dalsza część Przeglądu odbywać się będzie na 
placu za Gminnym Ośrodkiem Kultury. 

Jutro wyjazd do Energylandii o godz. 4.30. 
Od poniedziałku i przez całe wakacje Msze Święte w kaplicy Sióstr Służebniczek 
będą odprawiane codziennie o g. 7.30. 

Jeszcze do czwartku włącznie zapraszamy na codzienne Nabożeństwo do Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa po Mszach wieczornych. 

W środę przypada uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msze Święte 
w Zakrzynie o 16.00, w Krzyżówkach o 17.00 i w Liskowie o 18.00. Ofiary na tace w tym 
dniu przeznaczone są na Stolicę Apostolską (tzw. Świętopietrze). 

W piątek zapraszamy młodszych ministrantów i dziewczynki ze scholki na wy-
jazd rowerowy na piknik od godz. 9.00 do 13.00. 

W pierwszy piątek miesiąca możliwość spowiedzi od 17.00 do 18.00. 

W pierwszą sobotę miesiąca możliwość spowiedzi o godz. 9.00, o 9.30 Msza Święta a po 
niej Różaniec Wynagradzający z medytacją. Ks. Mateusz odwiedzi chorych począwszy od 
godz. 9.00. Natomiast ks. Proboszcz odwiedzi chorych, których zwykle odwiedza ks. Krzysz-
tof, począwszy od godz. 11.00. 

W przyszłą niedzielę podczas Mszy o godz. 11.30 będzie mieć miejsce obrzęd przyjęcia 
nowych ministrantów. 
Przeprowadzona w naszej parafii przez Rodzinę Edmundową zbiórka ofiar na rozbudowę kom-
pleksu szkolnego dla dziewcząt w Chamuka w Afryce przyniosła 2 543 zł. Serdecznie dziękujemy. 

Jest jeszcze kilka egzemplarzy „Opiekuna” a w nim o kręconym w Kaliszu filmie o św. Józefie a 
nasz ks. Proboszcz pisze o ewentualnej abdykacji papieża Franciszka. W „Santi” aż 8 stron, relacja 
z Bożego Ciała i wszystkie propozycje na wakacje. 

Intencje Żywego Różańca na lipiec: PAPIESKA: Módlmy się w intencji osób starszych, które są 
korzeniami i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć w 
przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością. PARAFIALNA: Módlmy się za naszych rolników, aby ich 
praca była bezpieczna, opłacalna i doceniana. 

Informacja o zapisach na wycieczki i wyjazdy wakacyjne:  
- Pielgrzymka autokarowa do Częstochowy z ks. Mateuszem (dla wszystkich) w niedzielę 10 

lipca, wyjazd o 6.30, powrót około 20.00. Koszt 50 zł.  

- Pięciodniowy rajd rowerowy i kajakowy dla młodzieży w dniach 11-15 lipca. 

- Artystyczne warsztaty muzyczno - plastyczno - taneczne dla dzieci w wieku 7-15 lat 
w dniach 25-29 lipca prowadzone m.in. przez panią Emilię. Koszt 300 zł zostało jeszcze 5 miejsc. 

- Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę z Liskowa w Grupie Bursztynowej, 9-15 sierpnia. 

Do wieczności odszedł Śp. Józef Brożek z Małgowa. Wieczne odpoczywanie… 
SZCZĘŚĆ BOŻE wszystkim parafianom i gościom! 
W Krzyżówkach: dziękujemy rodzinom wczorajszych nowożeńców i prosimy rodziny: Andrzej i Barbara Ob-
sadny, Arkadiusz i Małgorzata Ubych 
W Zakrzynie: dziękujemy rodzinom Mirosław Kantorski, Halina i Ryszard Ignasiak, Agata, Monika, Dawid 
Grzelak, prosimy rodziny: Kazimierz i Henryka Piątkowscy, Paweł Piątkowski, Anna i Zbigniew Nogaj.


