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Czw- 1.VI - 8.00 Pt - 2.VI - od 8.00 - odwiedziny chorych
od 17.00 - spowiedź św.
18.00 - +Mieczysława Rutkowska
Sb - 3.VI - Wyjazd SL-SALOS nad morze
N - 4.VI - 8.00 - +Albin Sobiech (3r) +Tadeusz Zieliński
10.30 - w intencji wszystkich Parafian
Pn - 5.VI - 18.00 - +Kazimierz Rzepka
+Michał Krzyżanowski
Wt - 6.VI - 8.00 - 62. rocz. ślubu Romany i Franciszka
Śr - 7.VI - 18.00 - +z rodzin Stępnickich i Dębków
Czw - 8.VI - 8.00 - o błog. Boże dla Pawła
Pt - 9.VI - 18.00 - +z rodzin Byrów i Okoniów
N - 11.VI - 8.00 - w intencji wszystkich Parafian
10.30 - +Bronisław Kwiatkowski
Pn - 12.VI - 18.00 - +Kazimiera +z rodzin
Mądrzejewskich i Grabowskich
Wt - 13.VI - 8.00 Śr - 14.VI - 18.00 - +Jan Dembek
Czw- 15.VI - Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa
8.00 - +Barbara Cybulska (11r)
10.30 - w intencji wszystkich Parafian
procesja Eucharystyczna
Pt - 16.VI - 18.00 - +Tadeusz Kardas (15r)
Sb - 17.VI - 18.00 - +Tadeusz Walicki
N - 18.VI - 8.00 - w intencji wszystkich Parafian
10.30 - +Maria +Władysław +Kazimierz
+Stanisław Maksoń
Pn - 19.VI - 18.00 - +Jan Tyburczy
Wt - 20.VI - 18.00 - +Leon +Jolanta Przybyszewscy
Śr - 21.VI - 18.00 - +Stanisław +Marianna
+Edward Łukasiak
Czw- 22.VI - 18.00 - +Mieczysław Przekwas
+z rodzin Przekwasów i Bąków
Pt - 23.VI - od 8.00 - odwiedziny chorych
17.00 - +z rodzin Sowów i Dembków
Sb - 24.VI - 8.00 - +Czesława +Lucjan +Mateusz Żelazko
N - 25.VI - 8.00 - +Kazimierz +Stanisława +Józef Jelińscy
10.30 - w intencji wszystkich Parafian
Pn - 26.VI - 18.00 - +Józef +Antonina Trzeciak
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Wydawca „Zwiastuna Różańcowego”: ks. Wacław Dokurno,
Parafia Podw. Krzyża Świętego, Przeczno, ul. św. Rozalii 5, 87-152 Łubianka,

tel. 606-486-670, www.przeczno.pl, e-mail parafia@przeczno.pl
NIP: 956–19–24–479 Konto: 68 9511 0000 0021 4227 2000 0020

Niniejszy numer ma dwie edycje:
< dla parafii w Przecznie
oraz
dla ”Zwiastuna różańcowego” >
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Chyba po raz pierwszy nie wiem, jak wyrazić
moją wdzięczność wobec dobra, które otrzymałem z
okazji mojego jubileuszu 50-lecia kapłaństwa. Moc,
wiem, skutecznych życzeń; bo wraz z nimi była Wasza modlitwa. Były życzenia, ale nie tylko, więc powiedzcie, jak wyrazić Wam wdzięczność?
Ależ już wiem, od 23 lat jesteśmy w bardzo miłym kontakcie, a łączy nas modlitwa, szczególnie ta
różańcowa o którą tak nas prosiła Matka Boża w Fatimie. Więc będę się za Was bardzo modlił – bo to najcenniejsza i najskuteczniejsza forma wdzięczności.
Nadto jakże ważne są nasze wielkie spotkania i
pielgrzymki, a było ich już 44. Szykujemy się do 45.
naszej różańcowej pielgrzymki tym razem do Torunia, gdyż tam w kościele Ojców Paulinów diecezja

nasza toruńska będzie obchodzić 300-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Spotkamy
się na Rubinkowie obok wielkiego marketu OBI
przy ul. 3 Maja 3. Naszym księżom biskupom bardzo zależy na naszej obecności, więc będziemy, jak
zawsze. A kiedy? W sobotę, w święto Najświętszej
Panny Maryi Częstochowskiej 26 sierpnia. Bądźmy
tradycyjnie na 9.00. Rozpoczniemy od naszego
wspólnego śpiewania.
Natomiast ogólnopolska pielgrzymka Żywego
Różańca odbędzie się w Gietrzwałdzie 27 czerwca.
Pozdrawiam Was serdecznie – jak zawsze.
Wasz moderator
ks. prał. dr Gerard Gromowski
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dzialni za narody zdecydowanie
dokładali starań, by położyć kres
handlowi bronią, który jest przyczyną wielu niewinnych ofiar.
Miesięcznik Wspólnot Żywego Różańca Diecezji Toruńskiej
Moderator diecezjalny: ks. prał. dr Gerard Gromowski,
86-300 Lisewo, ul. Wybud. Wąbrzeskie 1, tel. 56-676-86-04;
Wydawca: ks. Wacław Dokurno, 56-678-83-66. www.przeczno.pl

