
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XII Niedziela Zwykła – 21 czerwca 2020 r. 

Nabożeostwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w niedziele o godz. 18.30, 
w tygodniu o godz. 18.00. 
W środę rano litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W piątek rano litania do 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 
Kurs przedmałżeoski w parafii Najświętszego Zbawiciela (ul. Niemcewicza 35) 
rozpoczyna się dzisiaj Mszą św. o godz. 18.00. W tygodniu nauki o godz. 19.30. 
Zakooczenie kursu 27 czerwca. 
W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 12.00 będzie pożegnanie O. Krzysztofa i O. 
Dawida. Potem o godz. 15.00 przed kościołem zrobimy mały piknik pożegnalny. 
Dlatego proszę wspólnoty parafialne i chętnych o upieczenie ciasta. Zapisy chętnych 
do upieczenia ciasta w zakrystii. Nasz klasztor opuszczą także misjonarze O. Tomasz 
i  O. Cezary. 
Oblackie Echo będzie za tydzieo w niedzielę. A w nim min.: pożegnanie 
odchodzących Ojców, wieści ze Stowarzyszenia, z Domu u Oblatów i świetlicy, 
relacja z ostatnich wydarzeo parafialnych, fotorelacja z Bożego Ciała, świadectwa 
uczestników Seminarium Odnowy w Duchu Świętym i z przeżywania wiary 
w  czasie pandemii. 
Za tydzieo będzie czwarta niedziela miesiąca i składka inwestycyjna na prace przy 
naszym kościele. 
Bóg zapład za wszystkie kwiaty ofiarowane do  naszego kościoła. Niech Bóg 
błogosławi wszystkim ofiarodawcom. 
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: 
Dlaczego praktyka pierwszych piątków miesiąca ma tak wielki potencjał? Naczynia 
połączone – pierwsze czwartki, piątki i soboty; O udziale Karola Wojtyły w II 
Soborze Watykaoskim; Św. Jan Chrzciciel – najmniejszy, a największy.  W  Niedzieli: 
Kościół mnie uratował; Stuprocentowy grzech; Przypadek czy palec Boży; Nie 
mamy nic. Peru walczy z pandemią; Bł. Stefan Frelichowski – patron na ten czas; 
Misja specjalna: ojcostwo; Jak spakowad dziecko na wakacyjny wyjazd. 
Tegoroczne wakacje z powodu epidemii z pewnością będą inne niż zwykle. Proszę 
jednak pamiętad o chrześcijaoskim wykorzystaniu wczasów, obozów, pielgrzymek 
i wycieczek. Proszę zachowad ostrożnośd podczas prowadzenia samochodu. Proszę 
zwrócid uwagę na strój w miejscach kultu. Proszę pamiętad o korzystaniu 
z  niedzielnej Mszy św. Niech Bóg ma nas w swojej opiece i nam błogosławi. 
Odeszli do wieczności: śp. Julian Magdziarz i Józef Gościoski. Wieczny 
odpoczynek… 
 


