
OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA  

NIEDZIELĘ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO    
(31 MAJA 2020 r.) 

 

 

1. Dzisiejsze ofiary złożone na tacę, przeznaczone są na potrzeby Wyższego 
Seminarium Duchownego w Drohiczynie. Bóg zapłać wszystkim za złożone ofiary.  

2. Nabożeństwa czerwcowe w naszym kościele będą odprawiane w dni powszednie 
po Mszy św. o godz. 18:00, zaś w niedzielę po Mszy św. o godz. 11:30. Zachęcamy do 
udziału w tych nabożeństwach wszystkich parafian. 

3. Jutro w poniedziałek 1 czerwca, obchodzimy Uroczystość NMP Matki Kościoła – 
Głównej Patronki Diecezji Drohiczyńskiej. Msze święte sprawowane będą: w 
Kamionnej o godz. 9:00 i 18:00, zaś w kaplicy w Łochowie Fabrycznym o godz. 16:30. 
W tym dniu obchodzimy również Dzień Dziecka, otaczając modlitwą wszystkie dzieci. 

4. W czwartek obchodzimy święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego 
Kapłana. Święto jest dobrą okazją do modlitwy w intencji nowych powołań 
kapłańskich. 

5. Pierwszy piątek miesiąca, wypada 5 czerwca. O godz. 17:15 będzie miało miejsce 
wystawienie Najświętszego Sakramentu, następnie adoracja i możliwość skorzystania 
ze spowiedzi. O godz. 18:00 nabożeństwo czerwcowe, a następnie Msza św. 

6. Pierwsza sobota miesiąca, wypada 6 czerwca. Msze św. i nabożeństwa: w kaplicy o 
godz. 16:30, w kościele o godz. 18:00. 

7. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzili Uroczystość Najświętszej Trójcy. Tego 
dnia upływa czas spowiedzi i Komunii Świętej wielkanocnej. Wszyscy, którzy do tego 
czasu nie przystąpią do sakramentu pokuty i nie przyjmą Komunii Świętej popełniają 
grzech ciężki, wynikający z zaniedbania wypełnienia przykazań kościelnych. 
Zachęcamy więc do wykorzystania tych ostatnich dni na pojednanie się z Panem 
Bogiem w sakramencie pokuty i przyjęcia Komunii Świętej.  

8. Również w przyszłą niedzielę, 7 czerwca o godz. 17:15 będzie miała miejsce 
katecheza dla rodziców dzieci, które przygotowują się do Pierwszej Komunii Świętej. 
Katecheza jest przeznaczona dla obojga rodziców, bez konieczności obecności 
samych dzieci. Obecność na katechezie jest obowiązkowa. Jednocześnie 
informujemy, że utrzymany został termin Pierwszej Komunii Świętej, która 
sprawowana będzie po wakacjach, 20 wrześnie 2020 r. 

9. Od przeszłej niedzieli, będzie ponownie kursował busik, który w niedzielę dowozi 
na Mszę św. do naszego parafialnego kościoła. 

 

 

  


