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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

X NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

1. Zakończyliśmy w tym tygodniu oktawę Bożego Ciała. Dziękuję za udział  

w procesjach i wspólną modlitwę. Chciałbym przy tej okazji zachęcić do uczestnictwa 

we Mszach Św. w dni powszednie, które sprawowane są o godz. 18.00. Uczestnictwo 

we Mszy Św. jest zawsze spotkaniem z Jezusem, który składa siebie w ofierze za nas  

i dla nas. 

2. Coraz bliżej do naszego festynu parafialnego, który odbędzie się w sobotę  

29 czerwca. Nadal proszę o wspomaganie jego organizacji, w szczególności  

o ufundowanie gadżetów i nagród dla dzieci biorących udział w konkursach oraz 

przekazanie oryginalnych przedmiotów na aukcję (otrzymaliśmy już kajak). Proszę 

także, aby jak najwięcej Pań upiekło ciasta lub zrobiło smalec i ogórki, które tak, jak co 

roku będą dostępne na stoisku parafialnym. 

3. 1 lipca, który przypada w poniedziałek, obchodzimy dokładną rocznicę erygowania 

naszej parafii. W związku z tym 29 czerwca w sobotę bawimy się na festynie, natomiast 

w niedzielę 30 czerwca podczas Mszy Św. o godz. 11.30 dziękujemy Panu Bogu za dar 

istnienia naszej parafii. Mszy Św. przewodniczył będzie ks. biskup Krzysztof 

Wętkowski z Gniezna. Bardzo gorąco zapraszam do udziału we wspólnej modlitwie. 

4. Dziś druga niedziela miesiąca. Zebrane ofiary przeznaczamy na cele inwestycyjne. Jak 

już informowałem, na początku lipca będziemy wymieniać całą instalację nagłaśniającą 

w kościele, gdyż obecna jest już zużyta, ponieważ funkcjonuje od początku istnienia 

świątyni. Dlatego można składać dodatkowe ofiary w kopertach przeznaczone na ten 

cel.  

5.  Tak, jak to zapowiadałem tydzień temu, z uwagi na przypadającą 30 czerwca 30. 

rocznicę istnienia parafii, chcielibyśmy na parafialnej stronie internetowej zamieścić 

zdjęcia z początków tworzenia naszej świątyni, jak i również zdjęcia z wcześniejszych 

czasów. Można je będzie przynieść jutro, w poniedziałek 10 czerwca, od godz. 18.30 do 

godz. 20.00. Pan Robert Rafiński wykona odbitki fotografii i następnie zostaną one 

zwrócone.  

6. Za dwa tygodnie w piątek, tj. 21 czerwca ostatni wykład ks. prof. Bogdana 

Czyżewskiego w ramach trzyletniej katechezy pn. „Co to znaczy dzisiaj wierzyć”. Po 

wykładzie nastąpi promocja książki drugiej serii wykładów pt. „Wierzyć w Jezusa 

Chrystusa”. Książka będzie także do nabycia w niedzielę 23 czerwca po każdej Mszy 

Św.  

7. W dniach od 9 do 13 września odbędzie się parafialna pielgrzymka „Z wizytą na 

Podlasiu”. W programie m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Sanktuarium Matki 

Bożej Kodeńskiej, Sanktuarium Męczenników Podlaskich w Pratulinie, Grabarka, 

Sokółka, Supraśl, Puszcza Białowieska, Hajnówka, Tykocin. Szczegółowy program  

w gablocie parafialnej. 

 

 
 


