
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

  10 Niedziela Zwykła 06 .06. 2021r. 
 

1. Przypominamy o przestrzeganiu przepisów higienicznych w z związku 

z epidemią koronawirusa. W kościele trzeba posiadać maski i dezynfekować 
dłonie. 

2. Dziś Jubileusz 65-lecia + 28 lat,  czyli 93-lecia kapłaństwa w naszej parafii. 

Podczas Mszy św. o godz. 13.00 podczas, której będziemy dziękować za dar 

kapłaństwa  i wszystkich ludzi, których spotkaliśmy na drodze życia. Ks. Dariusz 

dziękuje za 30 lat kapłaństwa, ks. Proboszcz za 25 lat, a ks. Damian za 10 lat 

kapłaństwa. Jednocześnie prosimy o modlitwę za wszystkich księży, w tym  także 

za ks. Andrzeja, który dziękuje za 28 lat kapłaństwa.  

3. W czerwcu nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Jezusowego codziennie  

o godz. 17.30. 

4. W ty roku Święto Eucharystii odbędzie się w formie adoracji Najświętszego 

Sakramentu. W najbliższy piątek  o godz. 21.00 Msza św. dziękczynna za 

pontyfikat Jana Pawła II. Od godz. 22.00 indywidualna adoracja aż do soboty do 

godz. 21.37 (godzina śmierci Jana Pawła II). O godz. 21. 37 uroczysty Apel 

Jasnogórski. Zapraszamy do zapisywania się w zakrystii na adorację po dwie 

osoby po godzinie. Potrzeba 40 osób dyżurujących po godzinie. Mamy nadzieję, 
że się znajdą. Serdecznie o to prosimy.  

5. Dziękujemy parafianom za pomoc w sprzątaniu kościoła.  

6. Już dziś zapraszamy dzieci na mszę św. o godz. 11.30 z podziękowaniem za Rok 

szkolny i na festyn na rozpoczęcie lata 20 czerwca. Będą rózne atrakcje dla 

dzieci: dmuchańce, eurobungee, wata cukrowa  i lody dla dzieci gratis.  

7. Odpust parafialny 29 czerwca rozpocznie się Mszą św. o godz. 18.00 pod 

przewodnictwem bpa Ireneusza Pękalskiego. Po Mszy św. piknik, grochówka i 

grill gratis. Już dziś można kupować cegiełki na kaplice adoracji Najświętszego 

Sakramentu w naszym kościele. Wezmą one udział w losowaniu cennych nagród. 

Koszt cegiełki 10 zł.   

8. Zapraszamy tez chłopców do służby ministranckiej, a dziewczynki do śpiewania 

w scholi. Chętnych prosimy o kontakt z ks, Damianem.  

9. Intencje mszalne, za zmarłych członków naszych rodzin lub za żyjących 

 o  potrzebne łaski można zamawiać w zakrystii i kancelarii.  

10. Dziękujemy za wszystkie ofiary składne na tacę, ofiary indywidualne oraz ofiary 

przesyłane na konto parafialne Za wszystkich ofiarodawców odprawiana jest 

Msza św. w ostatnią środę każdego miesiąca. Na kaplicę adoracji Najświętszego 

Sakramentu złożono w ostatnim tygodniu ofiary: 500zł, 250zł, 150zł i 100zł, 



11. Zachęcamy do kupowania prasy katolickiej, opłaty za gazety prosimy składać do 

skarbony umieszczonej w stoliku prasowym.  

12. Dziś zbiórka do puszek na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. 

 

 

 

 


