
10.06.2018    OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

X NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

1. Grupa dzieci z naszej parafii wraz z Ks. Rafałem wróciła z tygodniowego 

wypoczynku nad morzem. Za wspólnie spędzony czas radości wszystkim 

uczestnikom i opiekunom dziękuję.  

2. Dzisiaj II niedziela miesiąca. Zebrane ofiary przeznaczamy na dokończenie nowego 

zadaszenia na Bożej Roli. „Bóg zapłać” ofiarodawcom. 

3. W czwartek 14 czerwca wspomnienie bł. Bp Michała Kozala, męczennika z Dachau 

i patrona naszej diecezji. Zapraszamy na Mszę Św. na godz. 18.00. 

4. Wykład Ks. Profesora w tym miesiącu wyjątkowo odbędzie się nie w trzeci, a w 

czwarty piątek miesiąca, tj. 22 czerwca o godz. 18.30. Będzie to ostatni wykład z 

serii Wielkie religie świata, podczas którego omówiony zostanie związek religijny 

Świadkowie Jehowy. 

5. Jak nam wiadomo w najbliższą sobotę 16 czerwca o godz. 16.00 rozpoczynamy 

wspólne świętowanie na łonie przyrody podczas XI festynu parafialnego. Festyn 

ubogacą występy zespołów i wokalistów różnych gatunków muzycznych, nie 

zabraknie też dodatkowych atrakcji, m.in. dmuchanego placu zabaw, pokazy 

historycznej grupy rekonstrukcyjnej i Straży Pożarnej, woltyżerki konnej. Dostępne 

będą parafialne punkty gastronomiczne z domowym ciastem, chlebem ze smalcem, 

grochówką i potrawami z grilla.  W trakcie festynu będzie można nabyć losy loterii 

fantowej, a na zakończenie odbędzie się losowanie nagród głównych, którymi są 

cztery rowery i laptop. Około godz. 19.30 odbędzie się występ  muzyków i aktorów 

teatralnych, którzy wykonają najpopularniejsze przeboje polskiej muzyki 

rozrywkowej pt. „Tyle słońca w całym, mieście”. Niech tego dnia nikogo z nas nie 

zabraknie, abyśmy mogli wspólnie spędzić to popołudnie. Zaprośmy naszych 

bliskich, znajomych, gości. Można zabrać ze sobą koce. Jeśli ktoś chciałby 

wesprzeć festyn finansowo albo pomóc w inny sposób, zapraszamy. Proszę, aby jak 

najwięcej pań wspomogło festyn ciastami, smalcem z ogórkami. Produkty te można 

składać w piątek po Mszy Św. wieczornej w salce katechetycznej lub bezpośrednio 

przed festynem na stoisku parafialnym. Osoby chętne do pomocy w przewożeniu 

namiotów i ławek proszę o przyjście do szkoły w sobotę o godz. 11.00. 

 


