10 NIEDZIELA ZWYKŁA
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 06. 06. 2021
1. SERDECZNIE POZDRAWIAMY – wszystkich Wczasowiczów i Turystów! Życzymy
odwiedzającym nasze Miasto i okolice miłych i pięknych wrażeń, życzliwości ze strony
mieszkańców oraz nabrania sił i wzmocnienia ducha do dalszej pracy.
2. NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE KU CZCI NSPJ – w niedziele o g. 17.00 (dziś ze
zmianą tajemnic różańcowych), w dni powszednie po Mszy św. wieczornej o g. 18.00 –
do czwartku włącznie z procesją eucharystyczną wokół kościoła.
3. UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA – przypada w piątek. Poprzez
udział w Eucharystii uczcijmy zawsze otwarte dla nas Serce Zbawiciela i w akcie oddania
zawierzmy siebie, bliskich i całe nasze życie kochającemu i miłosiernemu Sercu Pana
Jezusa. W piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
4. ADORACJA W CZWARTEK – tradycyjnie od g. 15.00 (Koronka do MB), o g. 17.30
Nieszpory śpiewane.
5. NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE – 13 czerwca – w przyszłą niedzielę po Litanii do
NSPJ o g. 17.00. Serdecznie zapraszamy!
6. ŚWIĘTO ŚW. ANTONIEGO Z PADWY – wypada w przyszłą niedzielę – tradycyjnie
Caritas Parafialna będzie rozprowadzać chlebki św. Antoniego z Padwy po Mszy św.
przed południem a zebrane środki przeznaczy na wsparcie dla osób ubogich.
7. W TYM TYGODNIU W LITURGII – przypadają wspomnienia: we wtorek św. Jadwigi
Królowej, w sobotę – Niepokalanego Serca NMP.
8. ODPUST PANI POMORZA – na Górze Polanowskiej – rozpocznie się w najbliższą
sobotę - o g. 11.00 wyruszy procesja z Polanowa, o g. 12. Eucharystia. Darmowy autokar
wyruszy spod kościoła o g. 10.00. Prosimy o zapisanie się na listę w zakrystii.
9. BOŻE CIAŁO – wszystkim osobom zaangażowanym w organizację procesji i przygotowanie ołtarzy – wspólnotom, rolnikom, chórowi, rodzicom i dzieciom, panom za przywiezienie brzózek, niesiony baldachim i prowadzenie procesji, Policji za zabezpieczenie
procesji, Służbie Liturgicznej, także za przyniesione kwiaty oraz Siostrom
Franciszkankom – wielkie, serdeczne Bóg zapłać!
10. STOP ABORCJI – inicjatywa świeckich katolików – szczegóły w gablotach a lista do
wpisania się, wspierając tę inicjatywę, jest dostępna w zakrystii.
11. PIELGRZYMKA DO MEDJUGORIE: termin 20 – 28 września, tel.kontaktowy i cena
są podane w gablocie.
12. IMIENINY O. WIESŁAWA – Msza św. w int. o.Solenizanta – poniedziałek o g. 18.00.
W Gościu Niedzielnym m.in.: Dlaczego młodzi odchodzą z Kościoła i jak temu zaradzić?,
Rozważania wokół Ewangelii z Bożego Ciała, Gdy dzieci toną w sieci, Powróćmy na
pielgrzymkowe szlaki…
Kronika żałobna – zmarli śp.:
+ Krystyna Makuch, l. 89 z ul. Morskiej
+ Stanisław Głębocki, l. 71 z ul. Wałowej Dobry Jezu…

