
OGŁOSZENIA  XI NIEDZIELA ZWYKŁA 
W liturgii Kościoła:   

-środa-św. Alojzego Gonzagi zakonnika 

-piątek-Uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa. 

-sobota- Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. 

Zapraszamy parafian na Nabożeństwo Czerwcowe. Codziennie po Mszy Św o godz. 18.30. 

 W każdą  środę zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 

17.45 w dolnym Kościele następnie Msza Św o godz. 18.00. Intencje do MBNP można składać 

w zakrystii przed nowenną. 

 22 czerwca(czwartek) -na zakończenie Oktawy Bożego Ciała poświęcimy wianki z 

kwiatów i ziół. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu Bożego Ciała: LSO, 

sztandarom, kobietom niosącym obraz MB Częstochowskiej i Figurę Fatimską, Różaniec 

Poduszki, panom niosącym baldachim, semper fidelis dzieciom sypiącym kwiatki, osobom 

przygotowującym ołtarze, dzieciom I komunijnym, chórowi, p. organiście, nowym szafarzom, 

panom kościelnym, osobom zbierającym kwiaty na procesję, tym którzy udekorowali okna 

swoich domów na trasie procesji, wszystkim obecnym na Mszy Św i procesji za każde dobro i 

życzliwość z serca dziękujemy!!! 

 22 czerwca (czwartek) zapraszamy dzieci i młodzież na Mszę Św na zakończenie roku 
szkolnego i katechetycznego o godz. 18.00. Od godz. 17.00 okazja do spowiedzi św. 

 23 czerwca(piątek) Uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa-Dzień Modlitw o uświęcenie 

kapłanów-pamiętajmy o naszych księżach z parafii i tych, których Bóg postawił na naszej drodze 

życia. W tym dniu nie obowiązuje post.  W tym dniu przypada Dzień Ojca pamiętajmy o 

naszych ojcach i ich ważnych zadaniach w rodzinie i małżeństwie. Otoczmy ich modlitwą i 

ofiarujmy mały upominek. 

 Spotkania Wspólnot parafialnych: 

 Poniedziałek- Zapraszamy na Poniedziałkowe Wieczory modlitwy. Trzeci 

poniedziałek miesiąca, 19:00, górny kościół, Kaplica Świętej Urszuli. 
  Wtorek- spotkanie wspólnoty Odnowy w Duchu. 

            Czwartek-spotkanie bractwa św. Pawła o 19.00. 

 Czwartek- Zapraszamy na spotkanie wspólnoty młodzieżowej godz. 19:00. 

 Piątek- 23 czerwca Msza Św  o godz. 15.00 Wspólnoty Braci i Sióstr Jezusa 

Miłosiernego przed wakacjami.   

 25 czerwca Niedziela o godz. 11.00 zostanie odprawiona Uroczysta Msza Św jako 

podziękowanie za czas posługi w naszej parafii ks. Janusza. Zapraszamy wszystkie wspólnoty 

i parafian do modlitwy. Niech będzie to czas wspólnego bycia przy Bogu na Eucharystii. 

Dziękujemy ks. Januszowi za 4 lata posługi dla naszej wspólnoty. 

 Od 1 lipca rozpoczyna się czas wakacji i czas odpoczynku. W tym czasie zostaje 

zawieszona działalność wszystkich grup duszpasterskich. Także od 1 lipca (sobota) Msza Św w 

tygodniu o godz. 6.30 i 18.00 w niedzielę: 7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 18.00, 20.00 nie ma mszy św 

o godz. 11.15 i 12.30. 

 Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej: szczególnie Goś Niedzielny. 

 Zapraszamy ministrantów i lektorów na wyjazd wakacyjny do Ostrowa koło 

Jastrzębiej Góry w dniach 25-28 czerwca. Wyjazd niedziela godz. 16.00. Koszt 250 zł. 

               Zapraszamy na Pielgrzymkę do Ziemi Świętej w dniach 8-14 października 2017. 

Zmieniliśmy datę pielgrzymki, gdyż wtedy mamy wylot z Gdańska.  Program w zakrystii. 

Koszt 3800 zł +160$ .  Bliże info u ks. Janusza.   

 Biuro Radia Maryja organizuje wyjazd na 26 Spotkanie Rodziny Radia Maryja do 

Częstochowy w dniach 8-9 lipca. Koszt 150 zł. Zapisy w księgarni parafialnej. Wyjazd 8 lipca. 

 Zapraszamy na pielgrzymkę rowerową do Sianowa. Start Katedra Oliwska, 24 czerwca, 

8.30. Szczegółowe informacje i zapisy poprzez adres podany w gablocie. 

 Zapraszamy na pielgrzymkę do Gietrzwałdu w dniach 1-2 lipca. Koszt 180 zł. Bliższe info 

na plakacie. 
 

  


