Ogłoszenia duszpasterskie na XII Niedzielę Zwykłą - 24.06.2018 r.

1. W miniony piątek dzieci i młodzież zakończyła Rok Szkolny i rozpoczęła wakacje – czas
odpoczynku od pracy i nauki. Niech to będzie czas nabrania sił do dalszej nauki. Pamiętajmy
w tym czasie radości i wypoczynku o udziale w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej. Od
najbliższej niedzieli będzie sprawowana Msza Święta o godz. 20.00 ( nie będzie Mszy Świętej
o godz. 16.00 ).
2. Przeżywamy Czerwiec – miesiąc poświęcony Jezusowemu Sercu. Śpiew litanii do
Najświętszego Serca Pana Jezusa codziennie o godz. 17.45.
3. W naszej Parafii gościmy księży Sercanów: ks. Grzegorza Kurzaja SCJ – misjonarza i
rekolekcjonistę, ks. dr Roberta Gallę SCJ – duszpasterza z Helsinek i ks. Zenona
Strykowskiego SCJ – duszpasterza posługującego w Tampere. Bóg zapłać za pomoc w
posłudze duszpasterskiej.
4. Prasa katolicka jest do odbioru w zakrystii.
5. Jutro o godz. 17.30 nabożeństwo wypominkowe. Wieczorna Msza Święta będzie sprawowana
za zmarłych z wypominek rocznych.
6. W środę o godz. 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Prosimy o
wypisywanie na kartkach intencji, które przedstawimy Bożej Matce podczas tego
nabożeństwa. Po Mszy Świętej zapraszamy Członków Żywego Różańca na agapę.
7. Biuro Parafialne czynne w tym tygodniu od poniedziałku do czwartku w godz. od 16.00 –
17.30. Intencje Mszalne można także zamawiać w zakrystii po Mszy Świętej.
8. W najbliższą niedzielę zebrana taca przeznaczona będzie na trwające inwestycje w Naszej
Parafii.
9. Na przełomie września i października wyjeżdżamy na 10-dniową pielgrzymkę do Włoch. Jest
jeszcze kilka wolnych miejsc. Szczegóły wyjazdu i zapisy w zakrystii.
10. Bardzo gorąco dziękuję osobom, które troszczą się o porządek na terenie przykościelnym.
Wyrażam wdzięczność także osobom troszczącym się o kwiaty na tym terenie. Bóg zapłać za
Wasze poświęcenie na rzecz Naszej Wspólnoty Parafialnej.
11. Drodzy Parafianie i obecni na niedzielnej Mszy Świętej Goście. Niech Pan Bóg Wam
błogosławi i Matka Boża otacza Was i Waszych najbliższych swoją przemożną opieką. W
Naszych modlitwach pamiętajmy o wypoczywających na urlopach i wakacjach.

Ks. Piotr Kurzaj TChr.
proboszcz

