
  

 ▪ Parafia św. Antoniego przeżywa dzisiaj swoje święto patronalne. Suma odpu-
stowa (o godz. 11.00) jest jednocześnie Mszą św. dziękczynną za 60 lat kapłań-
stwa ks. Prałata Antoniego Komora, którego otaczamy wdzięczną modlitwą.

 ▪ Serdecznie zapraszam dzisiaj o godz. 17.30 na nabożeństwo ku czci Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa z procesją teoforyczną w ramach obchodzonej „oktawy” 
Bożego Ciała. Procesje te będą się odbywały jeszcze po Mszach św. wieczor-
nych w poniedziałek i wtorek, w środę rano zamiast procesji odprawimy nabo-
żeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w czwartek procesja bę-
dzie w ramach nabożeństwa dziękczynnego.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na spotkanie dyskusyjne o pracy misyjnej 
w Australii z ks. Janem Szwedą, które odbędzie się 22 czerwca (środa) o godz. 
16.00 w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego.

 ▪ W czwartek, tj. w przeddzień zakończenia roku szkolnego zapraszam dzieci, 
młodzież, nauczycieli i rodziców na nabożeństwo dziękczynne za łaski w mi-
nionym czasie i z prośbą o opiekę Bożą na czas wakacji, które zwieńczy Msza 
św. szkolna. W tym dniu przypada też dzień ojca, co powinno stanowić dodat-
kową motywację dla dzieci i młodzieży do udziału zarówno w nabożeństwie, 
jak i we Mszy św.

 ▪ W piątek obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a zara-
zem Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. W naszej diecezji jest to 
także dzień diecezjalnego dzieła modlitwy w intencji kapłanów „OREMUS”. Za-
praszam w tym dniu na nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 ▪ Są jeszcze wolne miejsca na „Pielgrzymkę północnym szlakiem w stronę kra-
jów nadbałtyckich” planowaną od 1 do 8 sierpnia przez ks. Mateusza Mandalkę. 
Dla osób zainteresowanych tym wyjazdem organizowane jest spotkanie z Pa-
nią Przewodnik we wtorek 28 czerwca o godz. 19.00 w domu katechetycznym 
przy kościele św. Antoniego. Więcej informacji pod numerem: 509 844 296.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na cele parafialne; takie przeznaczenie ofiar 
będzie też za tydzień. Serdecznie dziękuję za życzliwość i ofiary.

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  ___________ ___________
19 czerwca 2022 r. 19 czerwca 2022 r. 


