
 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE                                                                 

6 czerwca 2021 roku – X NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
1. Trwa oktawa Bożego Ciała. Od dzisiaj do środy Msze św., połączone z Nieszporami o Najśw. Sakramencie 

i procesją o 18.00. W czwartek uroczyste zakończenie oktawy w Zakrzewku o godz.19.00 –  poświęcenie 

wianków. Za rok zakończenie w Śliwnie. Codziennie pół godziny przed Mszą św. okazja do sakramentu 

pojednania. Bóg zapłać za przygotowanie ołtarzy, przywiezienie brzózek i ich ustawienie, niosącym 

baldachim, sztandary, feretrony, dzieciom sypiącym kwiatki, służbie liturgicznej, p. Organiście oraz 

wszystkim, którzy dołożyli choćby najmniejszą cząstkę dobra, by godnie uczcić Pana Jezusa 

Eucharystycznego. Bóg zapłać za widoczne dekoracje w domach i wywieszone flagi. Niech dobry Bóg 

hojnie wynagrodzi. 

2. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy uświetnili modlitwą i tak liczną obecnością w kościele  

28 rocznicę święceń kapłańskich moich kolegów w miniony poniedziałek. Wszyscy byli bardzo zbudowani. 

Niech Pan Bóg wynagrodzi za całe dobro. Dziękuję bardzo także tym, którzy zadbali w tej uroczystości, 

także od strony kulinarnej. 

3. Nabożeństwo czerwcowe – codziennie po Mszy św, w sobotę i niedzielę przed Mszami św. 

4.  W najbliższy piątek przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. To Światowy Dzień 

Modlitw o Uświęcenie Kapłanów.  Nie obowiązuje post. 

5. W sobotę o godz.12.00 dwójka dzieci  przyjmie podczas Mszy św. I  komunię św. 

6. W liturgii : we wt. – św. Jadwigi Królowej; w czw. – bł. Bogumiła biskupa, w piątek Uroczystość Najśw. 

Serca Pana Jezusa , a w sob. – Niepokalanego Serca Maryi. 

7. Pod chórem gazety katolickie: Gość Niedzielny, Przewodnik Katolicki 6 zł. Mały Przewodnik i Mały Gość 

dla dzieci – 5 zł ; oraz darmowy nr „ Dobre Nowiny ”, książka pt” WIARA’’ - ciekawa propozycja – autor ks. 

Jan Frąckowiak / sekretarz ks. Abpa /. Cena w promocji 20 zł. Zamówienia w zakrystii. 

8. Dziękuję za sprzątanie kościoła, okazaną pomoc szczególnie Panom Pawłowi i Antoniemu. Bóg zapłać 

za każdy gest dobrej woli. Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia. Szczęść Boże. 

  


