
 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
19 czerwca 2022 roku – XII NIEDZIELA ZWYKLA 

 
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 Śliwnie. Msza św. o 

godz.18.00 przy szkole ,po niej procesja do 4 ołtarzy zakończenie przy sklepie –  poświęcenie wianków.  

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. Dziś III niedziela miesiąca - składka  budowlana. 

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 Msza św. na zakończenie Roku formacji dla rodzin ze wspólnoty NOTRE 

DAME. Po Mszy św. spotkania w grupach i piknik w ogrodach proboszczowskich.  

6. W sobotę  odpust ku czci św. Jana Chrzciciela w Pniewach o godz.18.30.,a w niedzielę 26.06 o godz.18.45 we 

Farze koncert Poznańskich Słowików. 

7. W tygodniu  Msze św. na zakończenie roku szkolnego – w środę o 9.00 dla dzieci z kl. I - III , a w 

czwartek o 9.00 kl. IV – VIII. Dzieciom i młodzieży życzymy bezpiecznego czasu wakacji, 

przeżywanego zawsze w bliskości Stwórcy. Ostatnia  Msza św. z udziałem młodzieży w niedzielę o 

18.00. 

8. Jednodniowa pielgrzymka do Częstochowy w II niedzielę lipca - 9 /10 lipca. Chcielibyśmy wspomóc 

nasze katolickie media radio, TV, szkołę medialną i pozostałe dzieła, dlatego następną niedzielę  

zbiórka do puszki przed kościołem „DAR dla Radia Maryja”, który przekażemy w Częstochowie .  

9. Są  wolne miejsca na jesienną pielgrzymkę na Warmię i Mazury w dniach 19 – 22.09. 

10. W liturgii w tym tygodniu wspominamy: we wt. – św. Alojzego Gonzagi; w czw. – Narodzenie św. Jana 

Chrzciciela; w pt. – Uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa. 

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

Mały Gość dla dzieci – 5 zł. 

12. Zmarł śp. Tomasz Kotlarski, lat 59 z Dusznik. Pogrzeb we wtorek o 14.00. Wieczny odpoczynek racz 

mu dać Panie… 

13. Dziękuję za posprzątanie kościoła i wszelką okazaną życzliwą i pomoc. Niechaj Pan Bóg błogosławi! 


