
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XI Niedziela Zwykła - 17 czerwca 2018 r. 
 

Nieszpory z nabożeństwem ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 16.00. 
 

Uczniów klas VII SP zapraszamy na spotkanie w ramach przygotowania do sakramentu 

bierzmowania do salek katechetycznych we wtorek na godz. 16.00. 
 

We wtorek o godz. 19.00 katecheza uzupełniająca dla dorosłych.  
 

Msza św. szkolna w czwartek o godz. 16.30. Po Mszy św. spotkanie dla uczniów klas VI.  
 

W piątek przypada zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Msza św. w intencji 

uczniów, nauczycieli i wychowawców zostanie odprawiona o godz. 8.00.  

 

Koło Przyjaciół Radia Maryja serdecznie zaprasza w niedzielę, 8 lipca br.,  wszystkich 

słuchaczy i sympatyków Radia Maryja na 27 pielgrzymkę na Jasną Górę do Tronu Matki 

Bożej. Koszt pielgrzymki to 30 zł. Zapisy w kancelarii parafialnej. Wyjazd sprzed kościoła 

św. Józefa o godz. 6.30. Więcej szczegółów na plakacie w gablotce Rodziny Radia Maryja. 

 

W sobotę i niedzielę (23 – 24 czerwca) na Górze św. Anny – Pielgrzymka Mężczyzn  

i Młodzieńców. Wspólny wyjazd o 6.00 w niedzielę. Zapisy w kancelarii parafialnej. 

 

W przyszłą niedzielę (24 czerwca) uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.  
 

Kolekta dzisiejszej niedzieli to tzw. „kolekta specjalna”, na potrzeby naszej parafii.  Przed 

kościołem zbiórka ofiar do puszek na potrzeby parafialnej Caritas. Serdeczne „Bóg 

zapłać” za składane ofiary. 
 

W przyszłą niedzielę (24 czerwca) kolekta na potrzeby Stolicy Apostolskiej – Świętopietrze.  

 

Okazja do spowiedzi św. przed Mszą św. oraz w sobotę od godziny 16.00. 
 

W miesiącu czerwcu zachęcamy do udziału w Nabożeństwach ku czci Najświętszego Serca 

Pana Jezusa. W tygodniu o godz. 17.30, w sobotę o 7.30 oraz w niedzielę o 16.00. 
 

Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego. 
 

19 czerwca (wtorek) organizowana jest pielgrzymka do sanktuariów maryjnych Frydek – 

Mistek w Czechach i Turzówka w Słowacji. Wyjazd o godz. 6.30 
 

W sierpniu (21-25) zapraszamy na pielgrzymkę „Lubelszczyzna – Roztocze” (Jędrzejów, 

Oblęgorek, Kazimierz Dolny, Wąwolnica, Nałęczów, Lublin, Kozłówka, Chełm, Zamość, 

Sandomierz i Opatów). Koszt 890 zł. Szczegóły na plakatach. Zapisy w kancelarii 

parafialnej. 
 


