
Ogłoszenia duszpasterskie 

12.06.2022 r. 

Niedziela Trójcy Świętej 

1) Dziękuję wszystkim którzy wspierają naszą parafie materialnymi ofiarami. Dziękuję 

wszystkim, którzy w minionym tygodniu troczyli się o porządek i zieleń wokół 

probostwa. 

2) Nabożeństwo czerwcowe od poniedziałku do soboty po wieczornej mszy świętej. 

W niedzielę proponujemy odmówienie litanii do serca Pana Jezusa w domu. 

3) Katecheza kerygmatyczna dla rodziców i kandydatów na rodziców chrzestnych  

w poniedziałek o godzinie 19,00 w Sali w Domu Katolickim. 

4) Msza św. fatimska w poniedziałek o godz. 20.00. Różaniec od 19.30 przy figurze. 

Prosimy przynieś ze sobą Akty Oddania Rosji NSNMP – będziemy medytowali nad 

jego drugą częścią. 

5) Krąg biblijny dla wszystkich, którzy chcą przygotować się do niedzielnej mszy 

świętej we wtorek po wieczornej mszy świętej w domu parafialnym. 

6) Schola młodzieżowa spotyka się na próbie we wtorek o 19.30 w domu parafialnym. 

7) W środę Nowenna do MB NP o godz. 17.30. 

8) W czwartek przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa. 

Porządek mszy świętych: rano o godz. 7,30 i o 9.00. Następnie procesja eucharystyczna 

tradycyjną trasą. Przy ostatnim ołtarzu w Parku msza święta. Po mszy świętej 

rozchodzimy się do domu. Nie będzie powrotnej procesji do kościoła. Proszę aby 

ołtarze były postawione w tradycyjnych miejscach. Ekipy, które dotychczas budowały 

ołtarze proszę o kontynuację. Proszę o ogarnięcie tematu sztandary, feretrony. 

Wieczorem Eucharystia o godz. 18.00. 



9) Zapraszamy serdecznie dziewczynki na próbę sypania kwiatków oraz noszenia 

feretronów w dniu 14 czerwca tj. we wtorek na godz. 17.00 przed kościołem. 

Tradycyjnie zwracamy się z prośbą o przynoszenie kwiatów, które dziewczynki będą 

sypały podczas procesji. Kosz jest wystawiony pod chórem. 

10) Biuro cmentarne (do załatwiania prolongat i wystawiające zgodę na stawianie 

pomników) czynne w najbliższą sobotę wyjątkowo w godz. od 7.30 do 9.00. Prosimy 

uwzględnić zmianę godzin otwarcia biura. 

11) Informujemy że biuro cmentarne w sobotę 25 czerwca będzie nieczynne. W zamian 

będzie czynne w drugą sobotę lipca tj. 9 lipca w godz. od 9.00 do 11.00 

12) Poszukujemy katechety na cały etat do nauki religii w SP nr 2. 

13) Szkoła biblijna poziom podstawowy ma swoje zajęcia w sobotę  po mszy św. 

wieczornej w kaplicy adoracji. 

14) Szkoła biblijna poziom 3 ma swoje zajęcia w niedzielę po mszy św. wieczornej  

w kaplicy adoracji. 

15) Rodziców dzieci, których dzieci chodzą do klasy II szkoły podstawowej prosimy 

o zarezerwowanie sobie czasu w czwartek 23 czerwca na spotkanie w Kościele. 

Spotkamy się po mszy św. wieczornej ok godz. 19.00. 

Zmarli:  

śp. Felicja Biniarz, l.95 z ul. Poznańskiej;  

śp. Maria Dudziak, l.84 z ul. Słonecznej;  

śp. Małgorzata Sroka l.59 z ul. Chopina.  


