Ogłoszenia duszpasterskie na XIV Niedzielę Zwykłą - 08.07.2018 r.
1. Przeżywamy wakacje i urlopy – czas odpoczynku od pracy i nauki. Pamiętajmy
w tym okresie o udziale w niedzielnej Mszy Świętej. W niedziele wakacyjne
będzie sprawowana Msza Święta o godz. 20.00 ( nie będzie Mszy Świętej o
godz. 16.00 ). W okresie wakacyjnym nie będzie drukowany biuletyn parafialny.
2. Prasa katolicka jest do odbioru w zakrystii.
3. Jutro
o
godz.
17.30
nabożeństwo
wypominkowe.
Wieczorna Msza Święta będzie sprawowana za zmarłych z wypominek
rocznych.
4. 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.
5. 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.
6. Na przełomie września i października wyjeżdżamy na 10-dniową pielgrzymkę
do Włoch. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Szczegóły wyjazdu i zapisy
w zakrystii.
7. We środę przypada także święto św. Benedykta – patrona Europy, zapraszamy
do modlitwy za nasz kontynent i o dobrą przyszłość dla niego.
8. W piątek kolejny Dzień Fatimski, z tej okazji w naszym kościele Różaniec
o 17:30 i Msza święta o NMP Fatimskiej Królowej świata o godz. 18:00.
9. W poniedziałek 16 lipca przypada wspomnienie NMP z Góry Karmel.
Zapraszamy na wieczorną Mszę świętą wszystkich członków szkaplerza
karmelitańskiego. Osoby, które pragną tego dnia przyjąć Szkaplerz, proszone są
o zapisanie się w zakrystii.
10. 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.
11. W minionym tygodniu na miejsce wiecznego odpoczynku odprowadziliśmy
śp. Henryka GÓRZNEGO. W intencji zmarłego: wieczny odpoczynek racz mu
dać Panie …..
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