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11 czerwca, przypada  dziewiąty wtorek nowenny przygotowującej nas do uroczystości ku 
czci św. Antoniego Padewskiego. 

W środę, 12 czerwca, o godz. 19.30 zapraszamy mężczyzn w różnym wieku, szczególnie 
tych  którzy  jeszcze  nie  brali  udziału  w  spotkaniu  Bractwa  św.  Józefa. Podczas  tych  spotkań 
mężczyźni  mogą  pogłębić  swoją  wiarę,  lepiej  poznać  Kościół  Chrystusowy.  Rozpoczęcie  przy 
kancelarii parafialnej. 

W czwartek, 13 czerwca, o godz. 18.00 Msza św.  ku czci św. Antoniego Padewskiego. Po 
Mszy św.  błogosławieństwo dzieci, poświęceniem lilii i uczczenie relikwii św. Antoniego. Następnie 
procesja fatimska.

Bierzmowanie w naszej parafii – 14.06.2013 godz. 16.00
Próby przed bierzmowaniem w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 19.00
Spowiedź w czwartek od godz. 16.30 do godz. 17.30

W sobotę,  15  czerwca swoje  imieniny  zakonne obchodzić  będzie  o.  Modest.  Msza św.  
w intencji solenizanta o godz. 18.00.

Drodzy parafianie, w dniach od 22 lipca do 29 lipca dzieci, mieszkające na terenie naszych 
franciszkańskich  parafii,  po  raz  kolejny,  będą  przeżywały  swoje  rekolekcje.  Tym  razem  jednak 
rekolekcje nie odbędą się w Pakości, lecz w Swarzewie – tuż przy Półwyspie Helskim. Z tej racji, jak  
co roku, prosimy o wsparcie materialne niezbędne do dobrego zorganizowania tego wakacyjnego 
wypoczynku  dla  dzieci.  Z  uwagi  na  sporą  odległość  od  Pakości  mogą  wystąpić  trudności  
w  transporcie  darów  żywnościowych,  dlatego  też  kierujemy  do  Was  prośbę,  aby  w  tym  roku 
wspomóc organizację tych rekolekcji ofiarami pieniężnymi. Rozumiemy, że każdy dysponuje różnymi 
możliwościami finansowymi, a zatem prosimy o jakąkolwiek sumę na ten cel. Nawet jeśli znajdzie się 
wielu ofiarodawców, którzy przekażą tylko 2 złote, to i tak będzie to dla nas wielkie wsparcie. Ofiary 
pieniężne można przekazywać o. Konstantynowi. 

Już teraz składamy Wam serdeczne podziękowanie za najdrobniejszą ofiarę, ponieważ przez 
szereg lat hojnie wspieraliście organizację tych dziecięcych rekolekcji i zawsze mogliśmy liczyć na 
Waszą ofiarność.  Podczas tych  rekolekcji  będziemy pamiętać w modlitwie  o wszystkich  naszych 
dobroczyńcach. 

Tradycyjna  pielgrzymka  do  Markowic do  Maryi  Królowej  Miłości  i  Pokoju wyruszy  
w  sobotę  06  lipca  po  Mszy  św.  o  godz.12.00. Podczas  tej  pielgrzymki  będą  częste  postoje. 
Zachęcamy  wszystkich;  dorosłych,  młodzież  i  dzieci  do  wspólnego  pielgrzymowania,  aby 
pielęgnować szlachetne tradycje naszych przodków. 

Odeszli do Pana:
Teresa Cyganek l. 58 – ul. Mikołaja 35
Ewaryst Wądrzyk l. 77 – Barcin  - pogrzeb w poniedziałek  10.06.


