
                                                                                                                                                         

OGŁOSZENIA PARAFIALNE                                                                                                    

30 maja 2021 r – TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ 

1. Dziś Uroczystość Trójcy Przenajświętszej.  O 18.00 Msza św. młodzieżowa – kandydaci do bierzmowania. 

2. W poniedziałek 31 maja o godz.11.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. z okazji 28 rocznicy święceń 
kapłańskich. Zostali zaproszeni wszyscy moi koledzy ze święceń. Nam kapłanom będzie bardzo miło, jeśli na 
tę modlitwę zechcą przybyć jak najliczniej drodzy parafianie. W imieniu kolegów z  diecezji Kaliskiej i 
Gnieźnieńskiej  i oczywiście naszej Poznańskiej, gdzie pełnimy posługę wśród wiernych – ZAPRASZAMY!!! 
Ostatnie Nabożeństwo majowe wyjątkowo o godz.20.00, połączone z różańcem i zakończone Apelem 
Jasnogórskim. 

3.  Nabożeństwo czerwcowe – codziennie po Mszy św, w sobotę i niedzielę przed Mszami św. Uczcijmy 
Najświętsze Serce Pana Jezusa 

4. W czwartek przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa – Boże Ciało. Udział we Mszy św. 

obowiązuje każdego, tak jak w niedzielę. Msza św. o 8.00. O 10.00 wyruszy procesja do 4 ołtarzy .Procesja 

zakończy się Mszą św. w kościele. Na procesję zabieramy sztandary, feretrony. Proszę panów do 

baldachimu . Rodziców proszę o mobilizację i pomoc, by znalazło się jak najwięcej dziewczynek do sypania 

kwiatków Wszystkie dzieci komunijne z tego roku w albach niech idą  w procesji zaraz za ministrantami . 

Próba sypania kwiatów dla wszystkich dziewczynek  w środę o 17.00 przy kościele / zajmie to 15 min. /.  Pana 

leśniczego poprosimy o przygotowanie  brzózek i Panów do ich przywiezienia oraz ustawienia wzdłuż trasy po 

obu stronach. Bardzo proszę o udekorowanie domów, wywieszenie flag, emblematów eucharystycznych. 

Niech wiszą, aż do Uroczystości Najśw. Serca Pana Jezusa tj. do przyszłego piątku. O pomoc w 

zabezpieczeniu trasy prosimy Druhów ze Straży wraz z Policją. 

5. We wtorek obchodzimy Dzień Dziecka. Z tej okazji wszystkim dzieciom składamy życzenia stałej bliskości z P 
.Bogiem, okazywania wdzięczności swoim rodzicom i starszym oraz wszelkiego dobra. 

6. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek, sobota miesiąca. Z racji Bożego Ciała objazd chorych z czwartku 
przesuwamy na sobotę od 9.00 ; w piątek / bez zmian /.W pt. o 17.00 wystawienie NS i okazja do sakramentu 
pokuty. W sobotę o 17.00 spotkanie wszystkich należących do Krucjaty Różańcowej o 17.30 różaniec 
wynagradzający i Msza św.  - Nabożeństwo I sobót miesiąca. 

7. Bóg zapłać rodzicom, dzieciom za dar ołtarza  3780 zł, za ofiary na misje do Emanuela 570.30 gr 

8.  W oktawie Bożego Ciała Msze św., połączone z Nieszporami o Najśw. Sakramencie i procesją wokół kościoła 

o 18.00 . 

9. W liturgii : w pon. - święto Nawiedzenia NMP; wt. - św. Justyna; w czw. - Boże Ciało i w sob. – św.Bonifacego. 

10. Zmarli nasi parafianie: śp. Jerzy Kaczmarek ze Śliwna l.71 i śp. Maria Cicha z Dusznik l.69 . Pogrzeby odbyły 

się w ubiegłym  tygodniu. Dobry Jezu….. 

11. Pod chórem gazety katolickie: Gość Niedzielny,  Przewodnik Katolicki z rozważaniami na nowy miesiąc – 6 zł. 

Mały Przewodnik  i Mały Gość dla dzieci – 5 zł. 

12.  Dziękuję za sprzątanie kościoła, okazaną życzliwą pomoc, zwłaszcza w przygotowaniu do Mszy św. w 

poniedziałek, upieczone ciasto i każdy gest dobrej woli. Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia. Szczęść 

Boże. 

 


