
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

NIEDZIELA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ – 16.6.2019  
  

1.  1. Dziś po Mszach świętych ministranci i młodzież będą rozprowadzać CEGIEŁKI w cenie 5 

zł. jako materialną pomoc dla dzieci polskiego pochodzenia, które będą spędzać wakacje w 

ośrodku w Myczkowcach. Z góry Bóg zapłać za ofiary na kolonię dla dzieci i każdą pomoc dla 

naszych Rodaków na Ukrainie. 

2.  2. We środę Msze święte na Zakończenie Roku Szkolnego i Katechetycznego. O godz. 8.00 

Msze święte będą w naszym kościele parafialnym i w kaplicy w Grudnej Kępskiej dla uczniów 

od kl. „0” do 7., natomiast o godz. 16.00 będzie Msza święta dla uczniów kl. 8, kończących 

edukację w naszej szkole. 

3.  3. Okazja do spowiedzi dla dzieci kończących rok szkolny i katechetyczny będzie jutro i 

pojutrze wieczorem przed Mszą świętą.  

4.  4. We Czwartek uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Msze 

święte o 7.30 i o 11.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 16.00. W tym roku procesja na Boże 

Ciało pójdzie w kierunku Głębokiej. Proszę jak zawsze o przygotowanie Ołtarzy w stałych 

miejscach, a więc obok państwa: Szarek (I ołtarz) , Warywoda (II ołtarz), Niziołek (III ołtarz) i 

Staniszewski (IV ołtarz). Proszę o przygotowanie chorągwi i feretronów. Zapraszam ze 

sztandarami i do baldachimu Strażaków. Zapraszam dzieci z klas trzecich w strojach 

komunijnych zarówno w Boże Ciało jak i potem przez całą Oktawę. 

5.  5. Bóg zapłać panu Sołtysowi Kazimierzowi Goleniowi za wykoszenie trawy na cmentarzu. 

Pamiętajmy też moi drodzy o wykoszeniu trawy jeśli już sytuacja tego wymaga, obok 

nagrobków waszych bliskich. 

6.  6. Bóg zapłać osobom sprzątającym w ubiegłym tygodniu za zrobienie porządku w kościele. 

Grupa zakupiła kwiaty na ołtarz główny i boczne. W tym tygodniu do sprzątania prosimy 

osoby z Kunowej: Stachnik, Tusińska, Taboł, Dykla, Papciak, Ziemba i Sandecka. Sprzątanie 

będzie w piątek wieczorem po Mszy św. 

7.  7. Jutro wyjazd do Energylandii. Zbiórka o godz. 5.45 pod plebanią. Wyjazd o 6.00. Powrót 

około 22.00. Jeśli ktoś jeszcze nie dostarczył zgody, Peselu czy pieniędzy za wyjazd to proszę 

to uczynić już w autobusie.  
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