
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 

XI Niedziela Zwykła – 18.06. 2017 r. 
 

1. Trwa Oktawa Bożego Ciała, która zakończy się w najbliższy czwartek i tego dnia 

będzie poświęcenie wianków z wiosennych ziół i kwiatów. Procesja będzie się 

odbywać po mszy św. o godz. 1800. Zapraszamy do licznego udziału. Należy jednak 

zaznaczyć, że procesja z Najświętszym Sakramentem zakończy się dopiero w piątek 

w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tego dnia msze św. będą o godz. 700 

i 1800. Treścią tego święta jest miłość Chrystusa do ludzi i dlatego obchodzi się ją  

w piątek po oktawie Bożego Ciała. Jak ważny jest to dzień świadczy o tym fakt, że  

tego dnia można zyskać odpust zupełny za publiczne odmówienie aktu 

zadośćuczynienia Sercu Jezusa, oczywiście trzeba być w stanie łaski uświęcającej  

i przyjąć komunię św. W tym dniu nie ma postu. W sobotę obchodzimy święto 

Niepokalanego Serca Maryi. 

2. W tym tygodniu w środę obchodzimy wspomnienie św. Alojzego Gonzagi patrona 

bpa Wiesława Meringa, pamiętajmy w modlitwach o naszym Pasterzu, w piątek – 

Dzień Ojca pamiętajmy o naszych ojcach i to zarówno żyjących jak i zmarłych,  

w sobotę Narodzenia św. Jana Chrzciciela. 

3. W tym tygodniu kończy się rok szkolny i katechetyczny, a rozpoczynają się letnie 

wakacje. Zadbajmy o spowiedź i komunię św. jako nasze dziękczynienie i zaproszenie 

Boga. Uroczysta msza św. kończąca rok szkolny będzie odprawiona w piątek o godz. 

800. Spowiedź dla dzieci i młodzieży w środę i czwartek od godz. 1745. 

4. Z prasy katolickiej jest nowy numer tygodnika Idziemy.  

5. Wyjazd na pielgrzymkę do Częstochowy w poniedziałek o godz. 600 sprzed kościoła. 

6. Za tydzień zapraszamy członkinie KŻR na godz. 1500 do domu parafialnego,  

natomiast o godz. 1530, do kościoła na modlitwę różańcową. 

7. W minionym tygodniu odeszła do wieczności ś.p. Stanisława Szymska. Rodzinie 

zmarłej składamy wyrazy współczucia, w Jej intencji odmówmy modlitwę: wieczny 

odpoczynek racz Jej dać Panie… 

8. Wszystkim mieszkańcom naszej parafii, gościom życzymy dobrze przeżytej niedzieli, 

a łaska i opieka Boża niech czuwa każdego dnia. 


