
OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 
13  czerwca  2021 

XI NIEDZIELA ZWYKŁA 
   1. Królestwo Boże jest jak ziarnko gorczycy – najmniejsze ze wszystkich 
nasion na ziemi, które wyrasta na drzewo potężniejsze od innych. Z naszą 
wiarą, często tak słabą, małą i niepozorną, jest podobnie. Dzięki łasce Boga, 
który troszczy się o każdego z nas, możemy wzrastać i nieustannie budować 
wspólnotę wiary. Zgromadzeni w tej wspólnocie na sprawowaniu świętej liturgii 
otwórzmy nasze serca na działanie tej łaski. 
   2. W związku z decyzją władz państwowych zmieniających ograniczenia 
dotyczące liczby wiernych w kościołach na zajęcie w 50% miejsc/powierzchni     
/do limitu nie są włączane osoby zaszczepione/ proszę o zachowanie obowiązku 
poprawnego noszenia maseczki /zakrycie ust i nosa maseczką/.  
   3. Dziś przypada 13-ty dzień miesiąca. W rocznicę objawień Matki Bożej  
w Fatimie zapraszam na różaniec fatimski przed wystawionym Najświętszym 
Sakramentem po Mszy Świętej o godz. 18.00. Modlić się będziemy o pokój  
w ludzkich sercach, w rodzinach, ojczyźnie i na świecie oraz o ustanie pandemii. 
   4. W czerwcu zapraszam do oddania czci Sercu Jezusowemu podczas 
nabożeństwa czerwcowego. Nabożeństwa są odprawiane w niedzielę                              
o godz. 17.15 a w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta.  
   5. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- w piątek po Mszy adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00; 
   6. W przyszłą niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 uroczyście 
podziękujemy Bogu za kolejny rok szkolny. Na tę Mszę Świętą, przed 
oficjalnym rozdaniem, świadectw zapraszam wszystkich uczniów, rodziców, 
nauczycieli i pracowników szkoły. 
   7. W przyszłym tygodniu przypada 22 i 26 – ty dzień miesiąca – w naszej 
parafii dni modlitw za wstawiennictwem Świętej Rity i Świętego Jana Pawła II. 
Intencje polecane orędownictwu świętych można zgłaszać w zakrystii . 
   8. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego, który jest 
wyłożony w kruchcie kościoła.  
   9. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne. Można też zostawiać 
nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia. 
   10. W naszej parafii działa poradnia dla narzeczonych. Szczegółowych 
informacje dotyczących poradni można uzyskać u Pani Marzeny prowadzącej 
poradnię pod nr telefonu 501 472 269. 
   11. Składam serdeczne Bóg zapłać za pamięć o naszej wspólnocie w wymiarze 
duchowym – za łączność na Mszach transmitowanych oraz w wymiarze 
materialnym – za ofiary składane na konto.  Pamiętajmy w codziennych 
modlitwach o sprawach dotyczących nie tylko nas i naszych rodzin ale również 
o wezwaniu w intencji ustania epidemii, za chorych i pracowników służby 
zdrowia i tych, z których pracy każdego dnia korzystamy. Niech Nasza 
Patronka oręduje za nami i otacza nas Swoją opieką.


