
Ogłoszenia duszpasterskie 

XI  Niedziela Zwykła  13. VI. 2021 r. 

 

 

1. Codziennie uczestniczymy w budowaniu Królestwa Bożego w świecie. Chociaż często 

wydaje się nam, że nasze wysiłki są mizerne i prawie nie widać skutków tego budowania, bo 

są maleńkie jak ziarnko gorczycy. Ono jednak wciąż rośnie Bożą mocą i w każdej chwili 

może ogarnąć nas całkowicie i przemieniać świat. 

 

2. W ostatni piątek w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa w duchowej łączności              

z Episkopatem Polski i całym kościołem w naszej Ojczyźnie odnowiliśmy Akt poświęcenia 

narodu Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Biskupi polscy podjęli odnowienie aktu w setną 

rocznicę pierwszego poświęcenia. To wydarzenie o doniosłym znaczeniu. Akt taki był już 

kilkakrotnie podejmowany przez biskupów na przestrzeni minionych 100 lat, a działo się to w 

momentach szczególnie trudnych. Ufamy, że schronienie się w Sercu Jezusa przyniesie 

owoce w życiu tak poszczególnych osób, jak i w konsekwencji w życiu całego narodu. 

 

3. Dziś o godzinie 17.00 Nabożeństwo Fatimskie z procesją, i Nabozeństwo Czerwcowe.  

 

4. W poniedziałek o godz. 19.00 spotkanie modlitewne grupy Przemienienie. W środę o godz. 

18.00 Nowenna i Msza św. do Matki Bożej Pocieszenia. W piątek z racji trzeciego piątku 

miesiąca o godz.18.00 Msza św. i koronka do Bożego Miłosierdzia z błogosławieństwem 

relikwiami św. s. Faustyny.  

 

5. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach czerwcowych ku czci Najświętszego Serca Pana 

Jezusa celebrujemy je codziennie o godzinie 17.30. 

 

6. Za tydzień  parafialny oddział Akcji katolickiej przeprowadzi zbiórkę ofiar do puszek na 

chleb dla potrzebujących. Dziękujemy za ofiary składane na prace przy naszym sanktuarium. 

Wszystkich ofiarodawców zawierzamy Matce Bożej Pocieszenia.  

 

7. Zachęcamy do lektury naszego tygodnika katolickiego „Niedziela” 

 

8. Przy zmieniających się obostrzeniach epidemicznych nadal przypominamy o zachowaniu 

dystansu, zakrywaniu ust i nosa, dezynfekcji dłoni.  

 

9. Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego coraz bliżej. Dzieci szkół podstawowych 

zapraszamy na Mszę św. dziękczynną na zakończenie roku szkolnego w niedzielę,                         

20 czerwca o godzinie 12.00. Możliwość spowiedzi dla  dzieci codziennie od godziny 17.30.  

 

10. W ostatnim tygodniu odszedł od nas do wieczności  śp. Wojciech Ścigała - wieczny 

odpoczynek racz mu dać Panie … 

 

 

Jezus uczy nas o prawie wzrostu królestwa Bożego, o nieprzewidywalnych sposobach 

Bożego działania. Idąc do naszej codzienności uczmy się od Niego jak z Nim 

współpracować dla rozwoju królestwa niebieskiego.                                                                   

Niech Boże błogosławieństwo nas prowadzi. 


