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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

12 NIEDZIELA ZWYKŁA 

19.06.2022r. 

1. W czasie oktawy „Bożego Ciała” do czwartku włącznie procesja 
eucharystyczna wokół kościoła w ramach nabożeństwa 

czerwcowego. W czwartek zakończenie oktawy Uroczystości tzw. 
„BOŻEGO CIAŁA”. Po Mszy św. tradycyjne poświęcenie ziół i 

wianków. Składam serdeczne podziękowania wszystkim 
osobom, które włączyły się  
w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości „Bożego 

Ciała”. Wielkie „Bóg zapłać” za okazane serce i pomoc. 

2. W czwartek uroczystość NARODZENIA ŚW. JANA 
CHRZCICIELA. W tym dniu obchodzimy również „Dzień Ojca”. W 

czasie Mszy św. w tym dniu będziemy w sposób szczególny modlić 
się za naszych ojców. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Naszym 

ojcom składamy serdeczne życzenia wielu Łask Bożych, opieki 
Matki Najświętszej i naszych świętych patronów oraz zdrowia i 
radości. Dla zmarłych wypraszamy łaskę życia wiecznego. 

Pamiętajmy w modlitwach prywatnych o naszych ojcach. 

3. W piątek, 24 czerwca, uroczystość Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. W tym dniu Msze św. o godz. 9:00 i 18:00 Nie 

będzie Mszy św. o godz. 7:00. W tym dniu kończy się rok 
szkolny i katechetyczny, zapraszamy na Msze Święte w czasie 
których podziękujemy dobremu Bogu za wszystkie otrzymane dary 

i łaski w ciągu tego czasu pracy  
i nauki oraz poprosimy o bezpieczne i szczęśliwe wakacje. 

Zapraszamy na tę liturgię dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli i 
wychowawców oraz dyrektorów naszych szkół i przedszkola. 

4. Przez cały czerwiec codziennie nabożeństwo czerwcowe po Mszy 
św. wieczornej. 

5. W sobotę, 25 czerwca, pielgrzymka do Legnicy do 
sanktuarium św. Jacka, katedry legnickiej i Legnickiego 
Pola. Wyjazd spod kościoła o godz. 5:30.  

6. W dni powszednie Msze św. o godz. 7:00 i 18:00. Spowiedź św. 
codziennie przed Mszą św. poranną i wieczorną. W środy Nowenna 
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00. W czwartki 

od godz. 17:00 do 18:00 – Godzina Święta, czyli możliwość 
indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu, którą kończymy 

Koronką do Bożego Miłosierdzia. W czasie adoracji okazja do 

Spowiedzi św. od godz. 17:30. Codziennie w dni 

powszednie o 17:30, a w niedzielę po Mszy św. porannej 
modlimy się w kościele wspólnie na Różańcu. Zapraszamy 

Róże Różańcowe i wszystkich chętnych do wspólnej 
modlitwy. 

7. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych. Intencje 
mszalne można zamawiać w zakrystii po każdej Mszy św. 

w kancelarii parafialnej. 
8. Wspólnota Hallelujah zaprasza na wspólną adoracje 

Najświętszego Sakramentu we wtorki od 18:45 do 
19:30.  

9. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy parafialnej, 

gdzie można nabyć m. in. artykuły związane z 
Sakramentem Chrztu Św. Sakramentem Pierwszej 
Komunii Św. oraz prasę katolicką, Gościa Niedzielnego, 

Małego Gościa Niedzielnego, Niedzielę. Zapraszamy. 
10. Dziękujemy wszystkim za posprzątanie i 

przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii. 

 

NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ WSZYSTKIM OBECNYM SZCZĘŚĆ 
BOŻE !!! 

W tym tygodniu w kościele obchodzimy 
wspomnienie:  

- poniedziałek; ŚW. ALOJZEGO GONZAGI, ZAKONNIKA 

- wtorek; NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY PRZYCZYNY 

NASZEJ RADOŚCI 

- czwartek; UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA 

CHRZCICIELA 

- piątek; UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA 

JEZUSA 

- sobota; NIEPOKALANEGO SERCA NAJŚWIETSZEJ MARYI 

PANNY 

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności 

odeszła:  

Śp. +ZDZISŁAWA  SAGAN Wieczne odpoczywanie racz jej dać 

Panie… 


