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TYGODNIK INFORMACYJNY PARAFII MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XV NIEDZIELA W CIĄGU ROKU  
10.07.2022r. 

1. Trwają wakacje, wszystkim naszym parafianom 

wyjeżdżającym na wakacje życzymy dobrego wypoczynku  

i dobrej pogody. W naszej parafii witamy miłych gości  
i życzymy miłego wypoczynku i pobytu w naszych stronach. 

2. Dziś po Mszy św. o godz. 10:30 spotkanie  

z rodzicami dzieci, które wezmą udział w parafialnych 

półkoloniach. Prosimy o obecność. 

3. W środę, 13 lipca, o godz.17:30 nabożeństwo 

fatimskie. Rozpoczniemy różańcem fatimskim, następnie 
Msza św. i procesja fatimska z figurą Matki Bożej Fatimskiej. 

4. W czasie wakacji Msza św. w dni powszednie codziennie 

od poniedziałku do piątku tylko o godz. 18:00,  

w soboty Msze św. o godz. 7:00 i 18:00. W niedzielę 
Msze św. w porządku normalnym czyli 7:30, 9:00, 

10:30, 12:00 i 18:00. Spowiedź św. przed każdą Mszą 
św. W czasie wakacji kancelaria parafialna czynna  

w dni powszednie po Mszy św. wieczornej. Również  
w czasie wakacji kościół jest otwarty od godz. 9:00 do 

Mszy św. wieczornej. 

5. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych. Intencje 

mszalne można zamawiać w zakrystii po każdej Mszy św. 
oraz w kancelarii parafialnej. 

6. Wspólnota Hallelujah zaprasza na wspólną adoracje 

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

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

7. W środę o godz. 18:00 nowenna do M.B. 

Nieustającej Pomocy. W czwartek od 17:00 do 18:00 
Godzina Święta, czyli wystawienie Najświętszego 

Sakramentu i indywidualna adoracja. W czasie adoracji od 
17:30 okazja do Spowiedzi św. Zakończenie adoracji Koronką 

do Bożego Miłosierdzia następnie Msza św. Naszą modlitwą 

otaczamy powołanych do służby w Kościele modlimy 
się o święte i dobre powołania kapłańskie i zakonne. 

8. 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. 

9. Dzisiaj w drugą niedzielę miesiąca, ofiary składane 

na tacę przeznaczone są na potrzeby remontowe w 

naszej parafii. „Bóg zapłać” za złożone ofiary. 

10. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy 

parafialnej, gdzie można nabyć m. in. artykuły 

związane z Sakramentami, książki, albumy oraz 
prasę katolicką, Gościa Niedzielnego, Małego Gościa 

Niedzielnego, Niedzielę. Zapraszamy.11. Dziękujemy 

wszystkim za posprzątanie i przygotowanie kościoła 

do dzisiejszej liturgii. 

12. Jutro, /poniedziałek/, 11 lipca, zachęcamy do 

honorowego oddania krwi w CETiK-u w godzinach od 

10:00 do 13:30.  

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

W tym tygodniu w kościele obchodzimy wspomnienie:  
- poniedziałek; ŚW. BENEDYKTA, OPATA, PATRONA EUROPY, 

ŚWIĘTO 
- wtorek; ŚW. BRUNONA BONIFACEGO Z KWERFURTU, BISKUPA I 

MĘCZENNKA 
- środa; ŚWIĘTYCH PUSTELNIKÓW ANDRZEJA ŚWIERADA I 

BENEDYKTA 

- piątek; ŚW. BONAWENTURY, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA 
- sobota; NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z GÓRY KARMEL 

 

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do 
wieczności odeszli:  

Śp. +ELEONORA CHOMICZ +WŁADYSŁAW ZIELIŃSKI.  

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie… 


