Ogłoszenia parafialne 6.06.2021 X Niedziela Zwykła.
1. Dziękujemy wszystkim za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii.
2. 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.
3. We wtorek po wieczornej Mszy świętej krąg biblijny w kaplicy adoracji.
4. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę o godz. 17,30.
5. Biblioteka Parafialna jest czynna w środę od 16,00 do 17,30.
6. Trwa oktawa Bożego Ciała procesja eucharystyczna wokół kościoła po
wieczornej mszy świętej. Zachęcamy do uczestnictwa zwłaszcza, ze podczas
nauczania przedstawiamy nauczanie wyjaśniające czym jest msza święta.
7. W piątek 11 czerwca Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po
wieczornej mszy świętej procesja eucharystyczna wokół kościoła. Nie obowiązuje
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
8. Biuro cmentarne będzie czynne w sobotę 12 czerwca od godz. 9.00 do 11.00.
9. 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.
10.Przypominamy, że spowiedź i komunia święta wielkanocna trwają w tym roku
do 14 września.
11.W przyszłą niedzielę przed kościołem będzie zbiórka na KUL, Wydział
Teologiczny i szkoły katolickie.
12.Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy pomogli nam przeprowadzić
Uroczystość Bożego Ciała, za nagłośnienie Parku, gdzie była msza święta, za
przygotowanie ołtarzy, za ustrojenie okien i domów, dziękujemy Panom niosącym
baldachim, i wszystkim noszącym sztandary, figury i inne emblematy religijne.
13.Kolejne podziękowania, kierujmy pod adresem tych, którzy pomogli
zorganizować uroczystość sekundycyjną ks. Marka Nowaka. Dziękujemy
wszystkim, którzy upiekli placki i zajęli się przygotowaniem terenu na miejsce
spotkania. Dziękujmy Pani Renacie Kubala za wypożyczenie sprzętu (namiotów,

ławek, stołów); Dziękujemy panu Łukaszowi Kasprowiczowi za wypożyczenie
namiotu, stołów i ławek oraz pracowni Cukierniczo Piekarniczej Walenciak za
wypożyczenie obrusów i przygotowanie okolicznościowych tortów.
14.W związku z nieobecnością siostry Edyty biuro parafialne będzie czynne w
poniedziałki od godz. 19,00 do 19,30. Aż do odwołania.
Zmarli:
śp. Ryszard Jakubowski, l.64 z ul. Strzeleckiej;
Jerzy Jeżewicz l. 78 z ul. Gruszkowej
Dobry Jezu ….

