
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

X NIEDZIELA ZWYKŁA 
 (6 czerwca 2021 r.) 

1. Dziś w kaplicy odpust ku czci św. Jadwigi królowej. Ze względu na odpust Msze św. 
będą odprawione w Kamionnej o godz. 8:00, 10:00 i 18:00, zaś w kaplicy o godz. 12:00. 
Zapraszamy na odpust parafian i gości. 

2. Mieszkańcom Matał, Baczek, Dąbrowy i Twarogów dziękujemy za przygotowanie ołtarzy na 
procesję Bożego Ciała.  

3. Zachęcamy wszystkich parafian do udziału w Oktawie Bożego Ciała, którą codziennie 
rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18:00. Zakończenie Oktawy w czwartek 10 czerwca. Po 
procesji, będzie miało wówczas miejsce poświęcenie ziół i kwiatów oraz błogosławieństwo dzieci. 

4. Ksiądz Biskup zaprasza wszystkich diecezjan do wspólnego świętowania 22 rocznicy wizyty św. 
Jana Pawła II w Drohiczynie. W czwartek 10 czerwca o godz. 18:00, na plac przykatedralny w 
Drohiczynie, będzie z tego względu sprawowana uroczysta Msza święta dziękczynna za wizytę 
papieską oraz za 30-lecie powołania do istnienia Diecezji Drohiczyńskiej. Wszyscy diecezjanie będą 
tam mile widzianymi gośćmi. 

5. W piątek 11 czerwca wypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu 
nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

6. Również w piątek 11 czerwca zapraszamy dzieci i młodzież, na spotkanie scholii 
parafialnej, do salki katechetycznej na godz. 16:30. Prosimy rodziców, aby zachęcili swoje 
dzieci do włączenia się w jej szeregi i umożliwili dzieciom dotarcie na to spotkanie. 

7. W sobotę 12 czerwca obchodzimy wspomnienie Niepokalanego Serca NMP, ale również 
wspomnienie 108 Błogosławionych Męczenników II wojny światowej, a w tym byłego 
proboszcza naszej parafii bł. ks. Michała Woźniaka. Pamiętajmy w tym dniu o modlitwie za 
jego wstawiennictwem. 

8. Wszystkich ministrantów zapraszamy na spotkanie rekreacyjno-formacyjne, w przyszłą 
sobotę 12 czerwca. Spotykamy się najpierw na Mszy św. o godz. 18:00, a następnie na 
ognisku przy salce katechetycznej. 

9. W przyszłą niedzielę 13 czerwca po Mszy św. o godz. 18:00 odbędzie się Nabożeństwo 
Fatimskie. Zapraszamy do wzięcia w nim udziału. 

10. W zakrystii jest do odebrania czerwcowy numer gazetki dla dzieci „Staś”. 

11. Przypominamy, że Nabożeństwa Czerwcowe odbywają się codziennie po Mszy św. o godz. 
18:00, zaś w niedzielę po sumie o 11:30. Zachęcamy do udziału wszystkich parafian. 

12. Za dwa tygodnie, w niedzielę 20 czerwca w naszym kościele parafialnym odbędzie się 
odpust ku czci  Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników. W tym dniu w kościele w 
Kamionnej główna Msza św. odpustowa będzie sprawowana o godz. 12:00. Zapraszamy do 
udziału Parafian i Gości. 

13. Dzieci i młodzieży zachęcamy do skorzystania z możliwości wyjazdu na rekolekcje 
wakacyjne, zarówno te organizowane przez Ruch Światło-Życie jak i przez Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży. Więcej informacji na plakacie w gablocie przed kościołem oraz 
na naszej stronie internetowej (parafia-kamionna24.pl). Zachęcamy rodziców do zapoznania 
się z tą ofertą i skorzystania z okazji posłania swoich dzieci na wypoczynek wakacyjny połączony z 
religijną formacją. 


