
 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE                                                                 

13 czerwca 2021 roku – XI NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

 
1. Raz jeszcze pragnę podziękować za przeżyty czas Bożego Ciała, wspólną modlitwę Nieszporami i zakończenie 

oktawy w Zakrzewku pięknie przygotowaną przez mieszkańców tej wioski. Za rok, jak Pan Bóg pozwoli zakończenie 

oktawy w Śliwnie. Niech Pan Bóg wynagrodzi każdemu, kto w jakikolwiek sposób ubogacił te dni swoją wiarą, pracą 

zaangażowaniem się, a nade wszystko za udział w liturgii. Bóg zapłać. 

2. Dziś o godz. 12.00 odpust ku czci Niepokalanego Serca NMP w Sędzinach. 

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

4. Dziś 13-stka Fatimska. Zapraszam na różaniec o godz.20.30 i nabożeństwo z procesją wokół kościoła z 

figurą MB. Proszę, by ponieśli ją ojcowie tegorocznych dzieci komunijnych. Zapraszam dzieci i młodzież 

bierzmowaną. 

5. W najbliższą III sobotę comiesięczne czuwanie przed Nawiedzeniem MB Częstochowskiej bezpośrednio 

po Mszy św. do 20.30 – zakończenie Apelem. Zachęcam do wspólnego trwania przed NS i MB. 

6.  Za tydzień III niedziela miesiąca - składka  budowlana. W tygodniu został odebrany z pracowni 

przenośny futerał do relikwii św. O. Pio / jest wystawiony na bocznym ołtarzu /. Koszt 290 zł. 

7. Msza w poniedziałek wyjątkowo o godz.17.00, w pozostałe dni o 18.00. 

8. Od przyszłej niedzieli 20 czerwca 2021 Biskupi Polscy odwołują dotychczasową dyspensę od 

uczestnictwa we Mszy św. w związku z Covid-19.!!!!!! 

9. Od tego tygodnia ma się zacząć remont ul. Kościelnej. Zatem trzeba będzie się liczyć z trudnością z 

parkingiem. Prace potrwają kilka miesięcy. W niedziele można korzystać z podwórza na plebanii / parking 

nieodpłatny  - niestrzeżony !!!! /. 

10. W liturgii : w pon. - bł. Michała Kozala Bp.,M ; w czw. – św. Brata Alberta Chmielowskiego – zak. 

11. Pod chórem gazety katolickie: Gość Niedzielny, Przewodnik Katolicki 6 zł.  ; oraz darmowy nr „ Dobre 

Nowiny ”. W zakrystii do odbioru zamówione książki  pt. ” WIARA’’. 

12. Dziękuję za sprzątanie kościoła i okazaną życzliwość i pomoc. Bóg zapłać za każdy gest dobrej woli. 

Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia. Szczęść Boże. 

  


