
Ogłoszenia Parafialne  
16 – 23 VI 2019 

 

1. Zapraszam na czerwcowe nabożeństwa do Serca Pana Jezusa codziennie według stałego porządku.  
 

2. W najbliższy czwartek, 20 czerwca, przypada uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało.  

W tym dniu w naszej świątyni Msza św. o godz. 8.30, następnie uroczysta liturgia na Rynku o godz. 

10.00 a także Msza św. po południu o godz. 15.30.   

           Uprzejmie proszę Parafian o udekorowanie domów i wywieszenie flag na trasie zwyczajowo 

przebiegającej procesji oraz proszę Matki Różańcowe o pomoc w udekorowaniu ołtarza bocznego na 

wysokości zbiegu Placu Wolności z Aleją Niepodległości. Proszę też do o udział w procesjach 

eucharystycznych w Oktawie Bożego Ciała, codziennie w łączności ze sprawowaną Mszą świętą.   

Ponadto w uroczystość Bożego Ciała, wieczorem, na godz. 20.00 zapraszam do naszej Świątyni na 

projekcję filmu pt. Ja Jestem, wyjątkowego dokumentu dotyczącego cudów eucharystycznych oraz żywej 

obecności Pana Jezusa w Komunii Świętej. Jestem przekonany, że dla wszystkich, którzy skorzystają także  

z tego, wieczornego zaproszenia, film ten będzie pomocą w głębszym, piękniejszym przeżywaniu nie tylko 

uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, ale również każdej kolejnej Mszy świętej.        
 

3. Ze względu na przypadającą w czwartek uroczystość Bożego Ciała do biura parafialnego zapraszam w 

tym tygodniu jedynie we wtorek pomiędzy 9.30 a 11.00 oraz dodatkowo tegoż dnia po wieczornej 

Mszy św. w godz. od 18.30 do 19.30. Natomiast w czwartek, w dzień uroczystości Ciała i Krwi 

Chrystusa, biuro będzie nieczynne. Wszystkich zainteresowanych, którym odpowiadają jedynie godziny 

popołudniowo-wieczorne, proszę w najbliższy wtorek. 
 

4. Wszystkie dziewczynki z naszej parafii, które chciałyby włączyć się do sypania kwiatków podczas 

uroczystości Bożego Ciała a może także i w Oktawie, zwłaszcza dziewczynki z Rocznika Komunijnego, 

zapraszam na próbę przy naszym kościele, także we wtorek, na godz. 16.30. 
 

5. Raz jeszcze zapraszam w najbliższy piątek, 21 czerwca, po wieczornej Mszy św. oraz nabożeństwie  

z procesją, na spotkanie na plebanii wszystkich Przedstawicieli naszej Parafialnej Rady Ekonomicznej  

i Duszpasterskiej. Już teraz uprzejmie dziękuję za obecność.  
 

6. W minionym tygodniu przeżywaliśmy po wcześniejszej uroczystości komunijnej, uroczystość 

Bierzmowania w naszej Wspólnocie Parafialnej. Dziękuję Rodzicom Dzieci Komunijnych oraz 

Rodzicom Młodzieży Bierzmowanej za tegoroczny dar ołtarza, jakim jest sfinansowanie, w większej 

części nowego obrazu do naszego kościoła, tj. portretu Św. Siostry Faustyny Kowalskiej – Apostołki 

Bożego Miłosierdzia. Serdeczne Bóg zapłać!        
  

7. Uczniów klas VII SP nieobecnych na spotkaniu podsumowującym, związanym z zaliczeniem pierwszego 

roku przygotowań do przyjęcia Bierzmowania w roku przyszłym 2020 oraz ich Rodziców nieobecnych na 

spotkaniu informacyjno-organizacyjnym, proszę jak najszybciej o kontakt.  
 

8. Zachęcam do lektury Przewodnika, artykułów na temat Eucharystii, uroczystości Bożego Ciała i innych. 
 

9. Z naszej Wspólnoty do wieczności odszedł Śp. Zenon Zawodniak oraz Śp. Oliwia Rodak z Izdeb, 

której pogrzeb odbędzie się jutro o g. 11.00 na cmentarzu w Trzemesznie. Śp. Zmarłych oraz naszych 

Bliskich, polećmy Bożemu Miłosierdziu… 

 
                                       Ks. Piotr Waszak 


