
Ogłoszenia parafialne 

26.06.2022 - XIII Niedziela Zwykła. 

1) Dziękuję wszystkim którzy wspierają naszą parafie materialnymi ofiarami. 

2) Dziękuję wszystkim, którzy pomogli całej wspólnocie pięknie i godnie przeżywać 

oktawę uroczystości Bożego Ciała. W tym tygodniu osobiście dziękuje Panom, którzy 

prowadzili księdza niosącego NS. 

3) Katecheza kerygmatyczna dla rodziców i kandydatów na rodziców chrzestnych  

w poniedziałek o godz. 19,00 w „sali na górze” w domu parafialnym. 

4) Parafialny oddział Akcji Katolickiej zaprasza na spotkanie w poniedziałek po 

wieczornej mszy św. w domu parafialnym 

5) W lipcu i sierpniu Katecheza kerygmatyczna będzie w poniedziałek  

w następujących terminach 11 lipca o godz. 19.00; 25 lipca o godz. 19.00;  

1 sierpnia o godz. 19.00 i 29 sierpnia również o godz. 19.00. 

6) Grupa Czcicieli św. Antoniego zaprasza na wtorkową modlitwę ku czci św. 

Antoniego. Początek o godz. 17,40 w kaplicy adoracji, 

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

świętej we wtorek po wieczornej mszy świętej w domu parafialnym. 

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

9) W pierwszy piątek spowiedź rano od godz. 8,00 do 10,00. Po południu spowiedź od 

godz. 16.30 do 18,00. 

10) Katecheza liturgiczna dla rodziców i kandydatów na chrzestnych w piątek po 

wieczornej mszy świętej w kościele. 

11) W pierwszą sobotę miesiąca adoracja i nabożeństwo pierwszosobotnie od  

godz. 17,00.  Całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu rozpocznie się po 

wieczornej mszy świętej. Dodatkowa okazja do spowiedzi od godz. 20,00 do 21,00. 



12) Chorych odwiedzimy z komunią i spowiedzią święta w miesiącu sierpniu. 

13) Przypominamy, że biuro cmentarne w lipcu i sierpniu będzie nieczynne.  

W tym czasie sprawy związane z prolongatą grobów i postawieniem pomnika będzie 

można załatwić  w drugą sobotę lipca tj. 9 lipca w godz. od 9.00 do 11.00. 

14) W niedziele lipca i sierpnia msza św. wieczorna o godz. 20,00. Nie ma mszy  

o godz. 18,00. 

15) Już teraz prosimy o zarezerwowania sobie czasu w dniu 22 sierpnia po południu  

i wieczorem. Planujemy wtedy parafialną pielgrzymkę do Górki Duchownej. 


