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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

UROCZYSTOŚĆ ŚW. JANA CHRZCICIELA 

 

1. Dzisiaj w Uroczystość św. Jana Chrzciciela wpatrujemy się w tego wielkiego proroka, którym był 

święty Jan i odkrywamy w sobie posłanie świadczenia o Bogu całym swoim życiem.  

2. W piątek 29 czerwca czcimy Apostołów Piotra i Pawła- dwa wielkie filary, na których wznosi się 

Kościół. Zbliżająca się uroczystość jest okazją do podziękowania Bogu za posługę następców św. 

Piotra- papieży: błogosławionego  Jana Pawła II i Benedykta XVI. Bądźmy wierni ich nauczaniu, 

niech ono stanie się dla nas drogowskazem na drodze wierności Bogu. Msze św. tego dnia: o 

godz. 10.00 i 18.00.Msza św. o godz. 10.00 jest mszą św. na zakończenie roku szkolnego i 

katechetycznego. Dzieci, rodziców i nauczycieli na godz. 10..00 serdecznie zapraszam. 

3. Jak nam wiadomo w najbliższą sobotę 30 czerwca o godz. 16.00 rozpoczynamy wspólne 

świętowanie na łonie przyrody podczas festynu parafialnego. Czeka nas wiele radości i miłych 

chwil. Festyn ubogacą występy zespołów i wokalistów różnych gatunków muzycznych, nie 

zabraknie też dodatkowych atrakcji, m.in. dmuchanego placu zabaw, pokazów sztuk walki, 

Policji, Straży Miejskiej. Dostępne będą punkty gastronomiczne z wyrobami przygotowanymi 

przez panie z naszej parafii – domowe ciasto, chleb ze smalcem, potrawy z grilla i grochówka. W 

trakcie festynu będzie można nabyć losy loterii fantowej, a na zakończenie odbędzie się 

losowanie nagród głównych. Jedną z nagród głównych będzie pielgrzymka do Lwowa 

ufundowana przez Biuro „Arcus”. Niech tego dnia nikogo z nas nie zabraknie, abyśmy mogli 

wspólnie spędzić to popołudnie. Zaprośmy naszych bliskich, znajomych, gości. Jeśli ktoś chciałby 

dostarczyć jakieś fanty albo pomóc w inny sposób, zapraszam. Tak jak w tamtym roku, proszę, 

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

składać w piątek po mszy św. wieczornej w domu parafialnym. 

4. Zachęcamy do udziału w każdą środę w nabożeństwie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w 

każdy czwartek w nabożeństwie do Jezusa Przemienionego w łączności z wieczorną Mszą Św. 

Informujemy, że jest sporo wolnych intencji mszalnych. Ofiarowane Msze Św. w różnych 

intencjach są najdoskonalszą formą modlitwy połączonej z ofiarą Jezusa.  

5. Proszę o składanie ofiar na spłatę zobowiązań za elewację kościoła. 

 


