
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 19 czerwca 2022 r. 

1. Decyzją Księdza Biskupa z dniem 01 lipca ks. Adrian został skierowany do 

pracy w parafii św. Józefa we Włocławku, a u nas rozpocznie pracę                       

ks. Adrian Niebudek. Za tydzień na Mszy św. o godz. 1200 będziemy mieli 

okazję podziękować ks. Adrianowi za pięcioletnią pracę w naszej parafii. 

2. W czwartek przypada uroczystość św. Jana Chrzciciela – Patrona naszego 

miasta, tego dnia obchodzimy Dzień Ojca. Pamiętajmy w modlitwie o naszych 

drogich Ojcach. Serdecznie zapraszamy na Mszę św. wieczorną podczas, której 

w sposób szczególny będziemy się modlić w intencji mieszkańców naszego 

miasta.  

3. W piątek przypada 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 Najświętszej Maryi Panny.  

4. W piątek o godz. 800 zostanie odprawiona Msza św. dziękczynna na zakończenie 

roku szkolnego i katechetycznego. Zapraszamy uczniów, nauczycieli, dyrekcję 

oraz poczty sztandarowe naszych szkół, aby podziękować Panu Bogu za miniony 

rok szkolny i prosić o szczęśliwe i bezpieczne wakacje.       

5. Za tydzień o godz. 1500 zapraszamy członkinie KŻR na wymianę tajemnic 

różańcowych, a o godz.1530 na modlitwę różańcową połączoną z nabożeństwem 

czerwcowym.   

6. Z prasy katolickiej jest do nabycia nowy numer tygodnika Idziemy. 

7. W minionym tygodniu z naszej parafii po wieczną nagrodę do Pana odeszli ś.p.: 

Henryka Magalska, Marianna Wiśniewska, Marianna Zawidzka, Marek Sobieraj 

i Krystyna Szmagalska. Rodzinom zmarłych składamy wyrazy współczucia,                

a w Ich intencji odmówmy modlitwę: wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…  

8. Wszystkim Parafianom i gościom życzymy dobrze przeżytej niedzieli.             

Łaska i opieka Boża niech czuwa nad Państwem każdego dnia.  


