
OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 30.05.2021 

1. Dzisiaj obchodzimy uroczystość Trójcy Przenajświętszej 

2. Jutro spotkanie lektorów świeckich o godz. 19.00 w sali św. Alfonsa 

3. W czwartek uroczystość Bożego Ciała. Msze św. będą odprawiane o godz. 

8.00, 9.30, 11.30 i 18.30. Tego dnia chcemy zgromadzić się możliwie 

wszyscy na jednej Mszy św., która zostanie odprawiona w naszym 
kościele o godz. 11.30. Po zakończonej Mszy św. wyruszymy w procesji 

eucharystycznej, jednak w tym roku ze względu na panujące warunki 

epidemiologiczne jedynie w obrębie dziedzińca naszej świątyni 

4. W dawnej oktawie Bożego Ciała zapraszamy na procesję 

eucharystyczną (od 4 czerwca w ramach nabożeństwa czerwcowego), która 

będzie się odbywała codziennie do piątku 11 czerwca włącznie po Mszy św. 

wieczornej, a w niedzielę 6 czerwca po Mszy św. o godz. 11.00. Do udziału 

w procesji zapraszamy wszystkich: dorosłych, młodzież i dzieci 

5. W piątek odwiedzimy chorych z Komunią Św. od godz. 9.00 

6. W przyszłą niedzielę Msza św. dla singli o godz. 18.30, a o godz. 20.00 

Msza święta akademicka o dobrą sesję 
7. Informujemy, że sakrament bierzmowania młodzieży naszej parafii 

zostanie udzielony w czwartek 24 czerwca o godz. 16.00. W związku z tym 

zapraszamy na dzień skupienia młodzież przygotowującą się do przyjęcia 

sakramentu bierzmowania w sobotę 5 czerwca. Spotkanie odbywać się 

będzie w godz. 9.00-13.00 w Oratorium 

8. Informujemy, że kancelaria parafialna w najbliższym tygodniu będzie 

czynna we wtorek w godz. 9.00-10.30 i 16.30-18.30 oraz środę w godz. 

16.30-18.30 

9. Zapraszamy adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni od 

poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00 (oprócz czwartku) 

10. Zapraszamy w najbliższym tygodniu na nabożeństwa: 

- jutro nabożeństwa majowe o godz. 18.00 

- we wtorek nabożeństwa czerwcowe o godz. 18.00 

- w środę Nieustanna Nowenna do MBNP o godz. 8.30 i 18.00 

- w piątek Godzina Miłosierdzia o godz. 15.00 

- w sobotę adoracja Najświętszego Sakramentu z nabożeństwem 

wynagradzającym Matce Bożej połączona ze zmianą tajemnic Żywego 

Różańca po Mszy Św. o godz. 8.30 

11. Duszpasterstwo Powołań Redemptorystów informuje, że przyjmujemy 

kandydatów na kapłanów i na braci zakonnych. Rekolekcje dla osób 

odkrywających takie powołanie będą 21-24 czerwca w Lubaszowej. W tym 

czasie odbędzie się również rozmowa kwalifikacyjna przed przyjęciem do 

Zgromadzenia. Więcej informacji: o. Szczepan Hebda CSsR, tel. 606 

653 128 

 


