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OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XI Niedziela zwykła

14 czerwca 2020

Serce Jezusa, źródło życia i świętości – zmiłuj się nad
nami!
1. Witamy wszystkich przybywających do naszej parafii.
Pragniemy przypomnieć, iż Msze św. są odprawiane w
następującym porządku o godz. 8.30, 10.30 i 17.00. W
sobotę Msza św. z niedzieli o godz. 18.00. Życzymy miłego
wypoczynku i zapraszamy do naszej świątyni na
nabożeństwa czerwcowe, które celebrujemy codziennie po
Mszy św. o godz. 18.00, natomiast w niedzielę po Mszy św.
o godz. 17.00.
2. Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim
osobom zaangażowanym w przygotowanie procesji
Bożego Ciała wokół kościoła.
3. Do czwartku w ramach oktawy uroczystości Bożego
Ciała procesja w połączeniu z wieczorną Mszą św. o godz.
18.00.
4. W piątek 19 czerwca przypada uroczystość
Najświętszego Serca Pana Jezusa jest to święto patronalne
dla naszej Parafii. Od środy o godz. 18.00 zapraszamy do
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udziału w naukach, które rozpoczynają obchody
odpustowe, mają nas one przygotować do sumy
odpustowej jaką będziemy przeżywać w piątek o godz.
18.00. Nauki wygłosi ks. Krzysztof Stankowski
redemptorysta z Elbląga. Serdecznie zapraszamy
wszystkich parafian i gości do gorliwego uczestniczenia w
uroczystościach odpustowych.
5. Spotkanie liturgicznej służby ołtarza odbędzie się w
czwartek po Mszy św.
6. Wspomnienia liturgiczne:
środa –wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego
piątek – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z
racji uroczystości nie obowiązuje zachowanie postu i
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Jest to też
dzień modlitw o uświęcenie kapłanów.
sobota – wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej
Maryi Panny.
7. Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego.
Wszystkim, którzy wspierają naszą wspólnotę oraz kościół
dobrym słowem, życzliwością i ofiarą oraz własną pracą
składamy Bóg zapłać!
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