
Ogłoszenia parafialne 30.05.2021  Niedziela Trójcy Świętej. 

1.    Dziękujemy wszystkim za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii. 

2.    W dniu dzisiejszym podczas Mszy św. o godz. 12.00 ks. Marek Nowak 

będzie celebrował mszę świętą sekundycyjną. Na godzinę 16,30 ksiądz 

neoprezbiter zaprasza Parafian na wspólną kawę i ciasto. Przyjdźcie w 

ramach popołudniowego spaceru. Kawa będzie przy probostwie. Gdyby lało 

albo było zimno wtedy będzie w domu katolickim. 

3.    W poniedziałek przypada święto Nawiedzenia NMP. W naszej parafii 

rozpoczynamy 13 dniowe nabożeństwo, ku czci św. Antoniego, którego 

relikwie znajdują się w naszym Kościele. Rozpoczynamy w poniedziałek 

przed poranną mszą. Czcicieli św. Antoniego zapraszamy. 

4.    Akcja Katolicka ma swoje spotkanie w poniedziałek po wieczornej mszy 

świętej w kaplicy adoracji. 

5.    W miesiącu czerwcu odmawiamy Litanię do Serca Pana Jezusa w łączności 

z wieczorną mszą świętą. Od poniedziałku do soboty. W niedzielę proszę 

odmówić w rodzinie. 

6.    Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę o godz. 17,30. 

7.    Biblioteka Parafialna jest czynna w środę od 16,00 do 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 

ogarniecie tematu sztandary, feretrony. Zapraszamy dziewczynki do sypania 

kwiatków. Próba we wtorek o godz. 17.00 przy kościele. 

9.    W  Boże Ciało litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa odmówimy na 

rynku przy ołtarzu o godzinie 17.15. Zapraszam.  

10.W czasie oktawy Bożego Ciała procesja eucharystyczna wokół kościoła po 

wieczornej mszy świętej. 

11.W piątek 4 czerwca pierwszy piątek miesiąca. Sakrament pojednania od 

godz. 8.00 do 10.00 i po południu od 16.00 do 18.00. Katecheza liturgiczna 

dla rodziców i chrzestnych po wieczornej mszy świętej w kościele. 



12.Biuro cmentarne nie będzie czynne w sobotę 5 czerwca. 

13.Nabożeństwo wynagradzające za grzechy popełnione przeciwko 

Niepokalanemu Sercu Maryi w sobotę o godz. 17.00. Dodatkowa okazja do 

spowiedzi świętej w godz. od 20.00 do 21.00. Całonocna adoracja 

najświętszego sakramentu po wieczornej eucharystii. 

14.Rodziców, nauczycieli, dziadków i wszystkich dorosłych którzy czują 

się  odpowiedzialni za dzieci i młodzież zapraszamy na cykl 

warsztatów. Tematyka dotyczy korzystania z nowoczesnych mediów a także 

tożsamości dzieci i młodzieży. Kolejne warsztaty już w piątek  04.06. w 

domu katechetycznym o godz. 19.00. Tematyka dotyczy odkrywania swojej 

tożsamości przez dzieci i młodzież. Więcej informacji na stronie internetowej 

parafii i na plakatach. 

15.W zakrystii można nabyć grę planszową Owoce Ducha przeznaczoną dla 

całej rodziny w cenie 40 zł. Autorem gry jest Pan Robert Kościuszko – 

gościliśmy go kiedyś w naszej parafii. 

16.Spowiedź i komunia wielkanocna trwają w tym roku do 14 września. 

Zmarli: śp. Grzegorz Kozłowski l.66 z ul. Pożegowskiej; śp. Maciej 

Latuszek, l.68 z ul. Słowackiego; śp. Jan Goryński l.75 z ul. Garbarskiej. 

Dobry Jezu …. 

  

 


