
OGŁOSZENIA  XII NIEDZIELA ZWYKŁA 
W liturgii Kościoła:   

-środa-św. Ireneusza Bp i Męczennika 

-czwartek- Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. 

 Rozpoczął się czas wakacji i urlopów. Witamy serdecznie w naszej parafii wszystkich 

gości i wczasowiczów i życzymy miłego pobytu na Pomorzu. Naszym parafianom życzymy 

miłego i bezpiecznego wypoczynku. 

 Dzisiaj 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 dziękczynienia Bogu za dar kapłanów dla naszej parafii. . 

 Dziękujemy ks. Januszowi za 4 lata posługi dla naszej wspólnoty. Niech Św. Urszula 

wyprasza łaski i Błogosławieństwo na nowej placówce duszpasterskiej. 

 Od 1 lipca ( czyli od soboty) 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.  Spowiedź tylko przed 

Mszą Świętą w tygodniu w niedzielę podczas Mszy. 

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

18.30 do piątku włącznie. 

 Miesiąc lipiec jest poświęcony Najdroższej Krwi Jezusa zapraszamy w każdy czwartek 

lipca na Mszę Św o godz. 18.00 po Eucharystii wystawienie Najśw. Sakramentu i Litania do Krwi 

Chrystusa. Wspólnota Krwi Chrystusa będzie odmawiać Litanie do Krwi codziennie przez cały 

lipiec po Mszy o godz. 18.30. 

 W każdą  środę zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 
17.45,  następnie Msza Św o godz. 18.00. Intencje do MBNP można składać w zakrystii przed 

nowenną. 

 W tym tygodniu przypada: 

-I sobota miesiąca- Msza Św o godz. 6.30 i Różaniec Wynagradzający. Serdecznie zapraszamy! 

 Spotkania Wspólnot parafialnych: 
 Na czas wakacji zostaje zawieszona działalność wszystkich grup duszpasterskich. Niech 

czas odpoczynku będzie czasem ładowania akumulatorów fizycznych i duchowych, aby po 

wakacjach powrócić do wytężonej pracy duszpasterskiej. 

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

 Wyjazd ministrantów na letni wypoczynek  dzisiaj o godz. 17.30. 
 

 Dzisiaj zbiórka do puszki na misje święte i rodzinę syryjską. Dziękujemy parafianom za 

dar serca. Niech Bóg wszystkich ofiarodawców błogosławi. 
              

 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 do Gietrzwałdu w dniach 1-2 lipca. Koszt 180 zł. Bliższe 

info na plakacie. 
 

  


