
 

 

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

5 czerwca 2022 roku – ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 

 

 

 
1. Dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W naszej parafii 35 dzieci z kl. III przyjmie na Mszy św. o 10.30 po 

raz pierwszy Sakrament Komunii Św. Przez cały tydzień biały dzieci z rodzicami / możliwie oboje /, będą 

dziękować za  przeżycie  I komunii św. w czasie Mszy św. o godz. 18.00. 

2.  Przez cały czerwiec w łączności ze Mszą św. modlimy się Litanią do NSPJ. 

3. Jutro –   w poniedziałek  II dzień Zielonych Świątek – Święto NMP Matki Kościoła. Kończy się czas spowiedzi 

i komunii św. wielkanocnej. 

4. We wtorek tego tygodnia (7 czerwca) i następny (14 czerwca) biuro parafialne będzie czynne od 

17.00 do 17.45 

5. Od północy z czwartku na piątek NIEUSTAJĄCY RÓŻANIEC , a w piątek po Mszy św. katecheza przed 

chrztem . 

6. Zbliża się Uroczystość Bożego Ciała / 16.06. /. Proszę o przygotowanie 3 ołtarzy przez  parafian w stałych 

miejscach. Zakończenie oktawy w tym roku w Śliwnie.  

7. Organizujemy jednodniową pielgrzymkę do Częstochowy w II niedzielę lipca - 9 /10 lipca. Koszt 100 zł. 

Zapisy z wpłatą w zakrystii lub biurze. Są jeszcze wolne miejsca na jesienną pielgrzymkę na Warmię i 

Mazury w dniach 19 – 22.09. 

8. Prasa katolicka: Przewodnik Katolicki 8 zł ; Mały Przewodnik dla dzieci – 5 zł;  Gość Niedzielny – 8 zł; 

Mały Gość dla dzieci – 7 zł oraz i Dobre Nowiny – egz. darmowe. 

9. Dziękuję za posprzątanie kościoła rodzicom dzieci kl. II. Rodzicom dzieci komunijnych za dekorację. Na 

cmentarzu zostały zakończone, trwające z przerwami ponad 2 lata przycięcie i wycinka drzew. Dziękuję 

p. Markowi – alpiniście, bez którego nie byłoby to możliwe. Wielu życzliwym Panom, służącym pomocą i 

sprzętem. Bóg zapłać Panom układającym kostkę na cmentarzu i tym, którzy im w tych dniach pomagali. 

Kolejna alejka ułożona. Teraz trochę wytchnienia, a później ostatni akord – odcinek od krzyża do 

śmietnika. Dziękuję p. Krystianowi i ekipie murarskiej – Józefa, P. Arturowi, Pawłowi i Piotrowi oraz 

wszystkim, którzy służyli dla dobra naszej parafii. Niech dobry Bóg błogosławi. 

 


