
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
  NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 5 czerwca 2022 r. 

Dzisiaj uroczystośd Zesłania Ducha Świętego. Kooczy ona Okres Wielkanocny, ale 
czas przyjmowania Komunii św. wielkanocnej trwa do uroczystości Najświętszej 
Trójcy, która przypada w niedzielę za tydzieo. 
Rocznica Pierwszej Komunii św. dzisiaj na Mszy św. o godz. 10.00. 
Dzisiaj jest zbiórka do puszek przed kościołem na rzecz budowy Centrum 
Opatrzności Bożej. 
Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 
Nabożeostwa czerwcowe w niedziele o godz. 18.30, w tygodniu o godz. 18.00. 
Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła w poniedziałek. 
Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana w czwartek. 
Kapłaoskie odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w sobotę od godz. 9.00. 
Dzieci po Pierwszej Komunii św. przychodzą w strojach komunijnych za tydzieo 
w niedzielę 12 czerwca, w Boże Ciało 16 czerwca i w niedzielę 19 czerwca na Msze 
św. o godz. 10.00. 
Za tydzieo, w drugą niedzielę miesiąca, składka inwestycyjna. 
Zbiórka do puszek przed kościołem na KLU i IFT w Zielonej Górze za tydzieo 
w niedzielę. 
Jubileusz 50-lecia Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej i odpust ku czci Matki Bożej 
Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie od 13 do 19 czerwca. Msza św. główna w sobotę 18 
czerwca o godz. 12.00. 
Boże Ciało przypada 16 czerwca. Tego dnia po Mszy św. o godz. 10.00 procesja 
eucharystyczna do czterech ołtarzy na placu przed kościołem. Proszę, aby ołtarze 
zbudowali: nadzwyczajni szafarze Komunii św., dzieci komunijne, Domowy Kościół 
oraz ministranci i ich rodzice. Z góry Bóg zapład. 
Wyjazd dla Młodzieży na Festiwal Życia w Kokotku będzie w dniach od 4 do 10 lipca. 
Udział mogą wziąd osoby, które ukooczyły 16 rok życia. Koszt: 500 zł. Zapisy u Ojca 
Tomasza. 
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Co mówi Duch do 
Kościoła?; Przesłanie od królowej; Trzeci dzwon. W Niedzieli: Ekipy Matki Bożej; 
Dlaczego Maryję nazywamy Matką Kościoła? 25. rocznica wizyty papieża Jana Pawła II 
w Gorzowie. Jest też Mały Gośd Niedzielny. 
Poradnik dla rodziców: „Nastolatki w wirtualnym tunelu”, o tym, jak mądrze 
towarzyszyd nastolatkowi w wirtualnym świecie, jest do zabrania ze stolika przy 
wyjściu z kościoła. 
Do wieczności odeszła: śp. Wacława Gawrooska. Wieczny odpoczynek… 
Dzisiaj jest dzieo modlitwy za rodziny i błogosławieostwo rodzin. Pod Twoją obronę … 
 


