
 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

6.06. 2021 – 10 Niedziela Zwykła 

 
Kolekta przeznaczona na Wydział Teologiczny UŚ. 

 

 
1. Dziś zapraszamy na nabożeństwo eucharystyczne o godz. 15.30. Zapraszamy do 

udziału w nabożeństwach w Oktawie Bożego Ciała, które będą odprawiane 

codziennie o godz. 17.30. Oktawę zakończy Uroczystość Najświętszego Serca Pana 

Jezusa. 

 

2. W środę po Mszy św. o godz. 7.30. zapraszamy na nabożeństwo do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy. Intencje modlitewne można składać do środy  w zakrystii. 

 

3. W czwartek i piątek o godz. 18.45 w kościele odbędą się spotkania dla tegorocznych 

kandydatów do bierzmowania: 

 kandydaci spoza SP nr 13  czwartek  godz. 18.45. 

 kandydaci z SP nr 13 piątek godz. 18.45 przychodzą na spotkanie w grupach 

wyznaczonych przez panią katechetkę.  

W kościele obowiązuje zasłonięcie ust i nosa czyli maseczka. Obecność 

obowiązkowa. 

 

4. W piątek przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, z tego względu nie 

obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

 

5. Odwiedzimy chorych i starszych Parafian odbędą się od wtorku 8.06 do soboty 12.06. 

Prosimy o zgłoszenia w zakrystii celem uzgodnienia dnia i godziny odwiedzin. 

 

6. Chłopców po I Komunii Św., którzy chcieliby służyć przy ołtarzu zapraszamy na 

spotkanie w sobotę o godz. 10.30 do Domu Parafialnego 

 

7.  W przyszłą niedzielę zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie o godz. 16.00. 

połączone  z Mszą św., nabożeństwem różańcowym i procesją z figurą Matki Bożej.  

 

 

 

„Bóg zapłać” wszystkim za wpłaty na potrzeby naszego kościoła i parafii na konto 

parafialne: 13 1020 2401 0000 0602 0155 3585 oraz ofiary na Wydział Teologiczny 

UŚ. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszego kościoła 

 i parafii. 

 

Zachęcamy do czytania „Gościa Niedzielnego” dzisiaj m.in.: dlaczego młodzi 

odchodzą od Kościoła i co można zrobić, aby ich zatrzymać? A także medytacje do 

fragmentów Ewangelii, które w Boże Ciało głoszone są na cztery strony świata 



         W minionym tygodniu zmarli:  

         Śp. Grzegorz NOWAKOWSKI, l. 48, zam. ul. Chroboka 14/7 

         Śp. Władysława HOLECZKO, l. 77, zam. ul. Górna 145 

         Śp. Joanna POTYKA, l. 88, zam. w Kleszczowie  

         Śp. Piotr MATURA, l. 61, w Wirku 

         Śp. Edeltrauda ŁĘCZYCKA, l. 78, zam. ul. Ks. Niedzieli 59/3 

 


