
OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA  

XIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ    
(28 CZERWCA 2020 r.) 

1. Dziś o godz. 11:30 zostanie odprawiona Msza św. w intencji nauczycieli, 
pracowników szkoły, uczniów oraz ich rodziców z racji zakończenia roku szkolnego. 
Serdecznie wszystkich zapraszamy. 

2. Również dzisiaj o godz. 17:15 będzie miała miejsce katecheza dla rodziców dzieci, 
które przygotowują się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej. Obecność rodziców 
obowiązkowa. 

3. Jutro, w poniedziałek 29 czerwca obchodzimy Uroczystość świętych Apostołów 
Piotra i Pawła. Msze święte będą sprawowane o godz. 9:00 i 18:00 w Kamionnej oraz 
o godz. 16:30 w kaplicy. 

4. Od północy 29 czerwca odmawiamy Nieustający Różaniec. 

5. Zakończenie nabożeństw czerwcowych, we wtorek 30 czerwca po Mszy św. o 
godz. 18:00. 

6. W piątek 3 lipca obchodzimy święto św. Tomasza, apostoła a zarazem pierwszy 
piątek miesiąca. O godz. 17:15 będzie miało miejsce wystawienie Najświętszego 
Sakramentu i adoracja oraz możliwość przystąpienia do spowiedzi, a o godz. 18:00 
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Msza św.  

7. W pierwszą sobotę miesiąca 4 lipca, Msza św. wraz z nabożeństwem w kaplicy 
będzie sprawowana o godz. 16:00, zaś w kościele w Kamionnie o godz. 17:15 
odbędzie się wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja i spowiedź, a o godz. 
18:00 nabożeństwo i Msza św.  

8. W przyszłą niedzielę 5 lipca w kaplicy wypada odpust ku czci św. Jadwigi 
królowej. Msza odpustowa będzie sprawowana o godz. 12:00. Z tej racji Msze św. w 
Kamionnie będą sprawowane wyjątkowo o godz. 8:00 oraz 10:00.  

9. Już kilka tygodni temu ksiądz Biskup zniósł dyspensę od uczestnictwa we Mszy 
św. niedzielnej. Nieobecność na Mszy św. w niedzielę, skutkuje zatem popełnieniem 
grzechu ciężkiego. Zostały zniesione również ograniczenia co do liczby osób 
mogących uczestniczyć w nabożeństwach w kościele, dlatego prosimy rodziców, aby 
zatroszczyli się, by ich dzieci, zarówno młodsze, jak i starsze, uczęszczały na Mszę 
św. niedzielną.  

 Prosimy również, aby dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii oraz 
młodzież, która przygotowuje się do bierzmowania, ponownie przynosiła indeksy do 
podpisu. Nie możemy doprowadzić do tego, by młode pokolenie lekceważyło Boże 
przykazania i nie chodziło do kościoła. 

10. Dziękujemy mieszkańcom Twarogów za kwiaty do kościoła. Na najbliższą 
niedzielę prosimy o kwiaty mieszkańców Zambrzyńca. 

11. Informujemy, że zwyczajowo podczas wakacji nie będzie niedzielnej Mszy św. o 
godz. 18:00. Natomiast wieczorna Msza św. sprawowana w soboty o godz. 18:00 
będzie zawsze odprawiana z formularza niedzielnego. 


