
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ 

11 czerwca 2017 r.

1. Pierwsza Komunia Święta dzieci dziś  na Mszach św. o godz. 900 i 1130.

2. Rocznica I Komunii Świętej dziś  na Mszy św. o godz. 1015.

3. Nabożeństwo czerwcowe  dziś o godz. 1815.

4. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

• Wspólnota Magnificat w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800.

• Adorujący Najświętszy Sakrament w przyszłą niedzielę na Mszy

św. o godz.  1300.  Po Mszy św. uroczystość wręczenia dyplomów

osobom świętującym okrągłe jubileusze wieczystej adoracji Naj-

świętszego Sakramentu(30.25.20.15.10 i 5 lecie).

5. Nabożeństwa czerwcowe  w dni powszednie bezpośrednio po Mszy św. o godz. 1800,

w niedzielę i święta o godz. 1815.

6. Uroczystość Bożego Ciała przypada w czwartek, 15 czerwca. Procesja parafialna wy-

ruszy z kościoła po Mszy św. o godz. 1015,  i  tradycyjnie przejdzie ulicami : Deotymy,

Brożka, Ciołka, Obozową i Deotymy do kościoła. Dołóżmy starań, aby udekorować na-

sze okna i balkony. W oktawie Bożego Ciała uroczyste Nieszpory z procesją po Mszy św.

o godz. 1800.

7.  Na koncert muzyki klasycznej w wykonaniu Orkiestry Warsaw Camerata zaprasza-

my w przyszłą niedzielę, 18 czerwca o godz. 1800.

8. „ 30 minut dla Jezusa”  to inicjatywa duszpasterska, którą można podjąć podpisując

deklarację wyłożoną przy wyjściu  z kościoła. Polega ona na trzydziestu minutach mo-

dlitwy adoracyjnej raz w miesiącu w kaplicy M.B. Częstochowskiej, będącej wyrazem

wdzięczności  i  dziękczynienia  za  Jubileusz 30.lecia wieczystej,  całodobowej adoracji

Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni. Podpisane deklaracje można przynosić

do zakrystii, bądź pozostawić na którymś z bocznych ołtarzy w kościele.

9. Rodzina Radia Maryja organizuje pielgrzymkę do Częstochowy w niedzielę, 9 lipca. Za-

pisy w zakrystii.

10.Są wolne intencje Mszy św. w tym tygodniu. Osoby zainteresowane zapraszamy do

zakrystii.

11. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli”  rozprowa-

dzają dziś ministranci po Mszach św. Cena tygodnika to 5 zł. plus dobrowolna ofiara na

druk kolorowej wkładki i fundusz ministrancki.



12.Nowy numer Koła św. Józefa można nabyć dziś przed kościołem.


