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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

XII Niedziela w Okresie Zwykłym 

20. czerwca 2021 r. 
 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Edward Machowicz l. 66, Gertruda Miller l. 

83, Jadwiga Korniak l. 91 (mama ks. Krzysztofa). Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie! 

 

Dzisiaj  

1.Dzisiaj zbiórka do puszek na kształcenie teologiczne w diecezji i na KUL. 

2.Zapraszamy na Msze św. dziękczynne na zakończenie roku szkolnego na godzinę 12.00 

– dzieci, a na 19.00 – młodzież. Wieczorem w intencji młodzieży pomodli się i powie 

homilię ks. Wojciech Parfianowicz, redaktor „Gościa Niedzielnego”. 

 

W tygodniu  

3. We wtorek o 8.35 – modlitwa brewiarzowa jutrzni w katedrze. 

4. W piątek 25.06 po Mszy św. wieczornej odbędzie się ostatnie przed wakacjami spotkanie 

grupy maryjnej. 

5. Nabożeństwa czerwcowe: w niedziele o godz. 17.00 i w dni powszednie o 17.30.   

 

Niedziela 27.06 

6. 27 czerwca odbędzie się XXII Pielgrzymka Świętych Gór. Start na Górze Chełmskiej o 

godz. 13.00, przejazd autokarem do Polanowa z Mszą św. na Świętej Górze o godz. 15.00 

pod przewodnictwem bpa Krzysztofa Włodarczyka.  

 

7. Za tydzień o godz. 12.00 Msza św. w intencji dzieci, które w czerwcu obchodzą urodziny 

lub imieniny. Zgłoszenia w kancelarii i w zakrystii. 



Inne  

8. W sezonie urlopowym od 20.06 do 29.08. Parafialny Zespół Caritas zawiesza swoją 

działalność. W razie potrzeby można kontaktować się z sekretariatem diecezjalnej Caritas 

przy ul. Bpa. Cz. Domina 8. 

9. Do 30 czerwca trwają zapisy do udziału w diecezjalnej Pielgrzymce Rowerowej, która 

odbędzie się w dniach 3 - 10 lipca tego roku. Szczegóły organizacyjne znajdziemy na stronie 

internetowej www.rowerowa.info.  

10. W związku z urlopem s. Zofii kancelaria parafialna w dniach 15-26.06 będzie czynna 

od wtorku do piątku w godz. 16.00-17.30 i w sobotę w godz. 10.00-12.00. W sprawach 

pilnych (wezwanie do chorego, zgłoszenie pogrzebu) prosimy korzystać z telefonu 

dyżurnego. 

11. Od 21.06 dyżury w stałym konfesjonale zostają zawieszone do września.  

12. Zachęcamy do nabywania nowego numeru „Gościa Niedzielnego”, w którym 

znajdziemy ciekawe artykuły zjawisku apostazji i doświadczeniu powrotu do Kościoła.  

13.  Nabyć można nowy modlitewnik napisany przez Ks. Proboszcza o św. Janie Pawle II 

w Koszalinie i o symbolicznych pomnikach - krzyżach. Cena 5 zł. 

 

Naszym Parafianom i gościom życzymy pełni zdrowia i błogosławionego 

przeżywania tygodnia.

http://www.rowerowa.info/

