
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XIII Niedziela Zwykła – 28 czerwca 2020 r. 

Dzisiaj na Mszy św. o godz. 12.00 pożegnanie O. Krzysztofa i O. Dawida. O godz. 15.00 przed kościołem 
mały piknik pożegnalny. Prosimy o przyniesienie ciasta i o pomoc w przygotowaniu pikniku. Nasz klasztor 
opuszczą także misjonarze O. Tomasz i O. Cezary. 
Dzisiaj jest składka inwestycyjna na prace przy naszym kościele. 

Nabożeostwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa dzisiaj o godz. 18.30 oraz w poniedziałek i we 
wtorek o godz. 18.00. 

W poniedziałek Uroczystośd św. Apostołów Piotra i Pawła. Tego dnia imieniny obchodzi miejscowy 
superior O. Piotr Osowski OMI, który o godz. 18.30 odprawi Mszę św. w swojej intencji. 
W środę rano litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, wieczorem litania do św. Józefa.  

W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 
W czwartek rano litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa, wieczorem różaniec w intencji powołao, kapłanów 
oraz osób konsekrowanych.  W piątek rano litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, wieczorem koronka 
i  litania do Miłosierdzia Bożego. Po Mszy św. wieczornej nabożeostwo uwielbienia i  wywyższenia Krzyża św. 
W sobotę o godz. 17.45 nabożeostwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj w piątek i sobotę. 
Zapraszamy wszystkie dzieci za tydzieo w niedzielę na Mszę św. o godz. 10.00, która będzie odprawiona 
z  podziękowaniem za miniony rok szkolny i z prośbą o Boże błogosławieostwo na czas wakacji. 
Za tydzieo w niedzielę powitamy nowego wikariusza, neoprezbitera O. Zbigniewa Halembę OMI. Ojciec 
Zbigniew będzie głosił kazania i po każdej Mszy św. udzielał błogosławieostwa prymicyjnego. 
Mamy w Parafii dwóch nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Wszystkich w Parafii jest dziewięciu. 
Ich posługa to pomoc w rozdawaniu Komunii św. w czasie Mszy św. i przede wszystkim zanoszenie 
Komunii św. co niedzielę do domów osób starszych i chorych. Jeśli ktoś ma w rodzinie albo w sąsiedztwie 
taką osobę, która chciałaby w każdą niedzielę przyjmowad Komunię św., to prosimy o kontakt.  
Jest jedno wolne miejsce w Domu Dziennego Pobytu. Serdecznie zapraszamy seniorów do skorzystania. 
W ofercie wspólne spotkania, warsztaty, wycieczki. Zapewnione jest również śniadanie i obiad. Więcej 
informacji od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00 w siedzibie Domu.  
W wyniku reżimu sanitarnego z pobytu w placówce może korzystad do dziewięciu uczestników. 
Podopiecznym przebywającym w swoich domach chcemy zapewnid ciepłe obiady. Szukamy wolontariuszy, 
którzy przez okres wakacji chcieliby wcielid się w rolę kurierów lub pomóc w placówce, co umożliwi 
pracownikom wyjście do domów seniorów. Do roznoszenia obiadów trzeba mied książeczkę do celów 
sanitarno-epidemiologicznych. Chętne osoby prosimy o zostawienie danych do kontaktu w zakrystii. 
Dzisiaj jest Oblackie Echo. 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 Parafian w czasie 
pandemii. Koszt wydruku 4 zł. 

Bóg zapład za ciągle przynoszone i ofiarowane kwiaty do  naszego kościoła. I dalej polecamy się 
ofiarności Drogich Parafian. 

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: „Nie ma jak u Mamy”  - cykl 
reportaży z sanktuariów maryjnych; Nowe wezwania litanii Loretaoskiej; Świadectwo z krwawym paskiem; 
Kawa – napój dobry na wszystko;  Nie ma granic dla Bożego Miłosierdzia; W  Niedzieli: Nadzieja na 
pielgrzymki wraca; św. Ireneusz – walczący z błędami; Najmłodszy biskup w Polsce; Dlaczego naukowiec 
wierzy w Pana Boga?; Dobre rady – Na pomoc tarczycy; Uwaga kleszcze!; Unieważnienie testamentu. 
Odeszła do wieczności: śp. Margareta Kałążna. Wieczny odpoczynek… 
 


