
 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

12  czerwca 2022 roku – TRÓJCY PRZENAJŚWĘTSZEJ 

 
1. Dziś Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. 

2. W  poniedziałek13-stka Fatimska. Różaniec o 19.30, po nim Msza św. i procesja światła / figurę poniosą matki dzieci 

komunijnych /. 

3. 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,  jak w roku poprzednim. Procesja 

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

Rodziców proszę o mobilizację i pomocy znalazło się jak najwięcej dziewczynek do sypania kwiatków. Wszystkie dzieci, 

które w tym roku po raz pierwszy przyjęły P. Jezusa w komunii św., proszę o obecność w albach podczas procesji, Mszy 

św. oraz w oktawie / dziewczynki sypią kwiatki /.W środę wieczorem, po Mszy św. można przynosić dla dzieci kwiatki na 

procesję do  zakrystii. Próba sypania kwiatów we wtorek o 17.30 przy kościele. Poproszę pana sołtysa i parafian z Dusznik 

o przywóz brzózek oraz ustawienie ich przed i w kościele. Wzdłuż trasy niech je umieszczą sami mieszkańcy.  Bardzo 

proszę o udekorowanie domów, wywieszenie flag, emblematów eucharystycznych. Niech wiszą, aż do Uroczystości Najśw. 

Serca Pana Jezusa tj. do przyszłego piątku. Zakończenie oktawy w Śliwnie. Msza św. o 18.00 przy szkole i procesja. 

Zakończenie z błogosławieństwem na 4 strony świata przy figurze MB / przy sklepie / . Poproszę o zaangażowanie się 

tamtejszych parafian i  przygotowanie 4 ołtarzy. 

4. W oktawie Bożego Ciała Msze św., połączone z Nieszporami o Najśw. Sakramencie i procesją wokół kościoła o 18.00 ./ 

Litania do NSPJ /. 

5. We wtorek 14 czerwca biuro czynne tylko przed Mszą św. od 16.30 – 17.30.!!!!!! 

6. W sobotę o 8.00 wyjazd dzieci komunijnych z rodzicami do Lichenia. 

7. Za tydzień III niedziela miesiąca - składka budowlana. Pani przygotowująca wstępny projekt położenia nowej instalacji 

elektrycznej w kościele – 1000 zł. Pan projektant za całościowy projekt niezbędny do przestawienia go Konserwatorowi i 

innym instytucjom liczy sobie 8 tys. z vat. Ma być gotowy do końca miesiąca. 

8. 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. 

9. W liturgii w tym tygodniu wspominamy: w pon. - św. Antoniego Padewskiego; we wt. - św. Michała Kozala ; w czw. -

Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej; w pt. - św. Alberta Chmielowskiego. 

10. 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. 

11. Zmarła śp. Marta Karkowska l.91 z Wymysłowa. Pogrzeb odbył się w sobotę. Dobry Jezu….. 

12. Dziękuję za posprzątanie kościoła i wszystkim pracującym na rzecz naszej parafii / Panu Józefowi i jego firmie murarskiej/ 


