Ogłoszenia Parafialne
19 – 26 VI 2022
1. Bardzo dziękuję tym, którzy w minioną niedzielę włączyli się w całodzienną adorację
Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, tak by Pan Jezus nie był w naszej świątyni ani
chwili sam! Dziękuję również gorąco raz jeszcze tym wszystkim, którzy na różny sposób
zaangażowali się w przygotowanie oraz przebieg uroczystości Bożego Ciała, którą w
tym roku organizowała – nasza Parafia. Wielkie Bóg zapłać wszystkim!
2. Trwa miesiąc czerwiec. Zapraszam na nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana
Jezusa w tygodniu codziennie po Mszy św. o 17.30 (w niedziele po Mszy św.
sprawowanej o godz. 15.30 a w środy po Liturgii porannej). Serdecznie zapraszam!
3. W najbliższy czwartek, 23 czerwca, zwyczajem lat ubiegłych, w łączności z Parafią
Klasztorną przeżywać będziemy uroczyście zakończenie Oktawy z procesją do czterech
ołtarzy. Uprzejmie proszę o przygotowanie ołtarza przy Kaplicy-Domu Sióstr
Służebniczek (ul. Rynek 14). Początek liturgii Mszy św. w czwartek o godz. 18.00
w Parafii Klasztornej św. Jana Apostoła, skąd procesyjnie udamy się do naszej parafialnej
Świątyni. Bądźmy obecni jak najliczniej, jak to tylko możliwe dla nas!
W piątek z kolei uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zapraszam na
uroczystą liturgię na g. 17.30. Dzień później w sobotę święto Niepokalanego Serca NMP.
4. Dziewczynki z naszej parafii, zwłaszcza z rocznika komunijnego, które chciałyby włączyć
się do sypania kwiatków w Oktawie Bożego Ciała cały czas zapraszam. Dziękuję!
5. Ze względu na przypadającą w czwartek uroczystość zakończenia Oktawy Bożego Ciała
do biura parafialnego zapraszam w tym tygodniu jedynie we wtorek pomiędzy 9.30
a 11.00 oraz dodatkowo tegoż dnia bezpośrednio po wieczornej Mszy św. Natomiast
w czwartek, 23 czerwca, biuro będzie nieczynne.
6. W przyszłym tygodniu w dniach 28-30 czerwca nasza parafialna pielgrzymka. Wyjazd
we wtorek: o godz. 5.45 rano zbiórka na naszym Rynku i odjazd do godz. 6.00. Pierwszy
nocleg w Kalwarii Zebrzydowskiej. Powrót w czwartek na wieczór. Już teraz zachęcam do
przygotowania suchego prowiantu na pierwszy dzień pielgrzymowania, gdyż tego dnia
wspólnym naszym posiłkiem będzie dopiero obiadokolacja.
Jednocześnie raz jeszcze przypominam, że zbiórkę pozostałej części rozliczenia
przeprowadzimy zwyczajowo dopiero w autokarze.
7. W naszej Wspólnocie pożegnaliśmy w tym tygodniu Śp. Krzysztofa Dembskiego.
Śp. Zmarłego oraz naszych Bliskich, polećmy wspólnie Bożemu Miłosierdziu…
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