Ogłoszenia duszpasterskie na XVIII Niedzielę Zwykłą-05.08.2018 r.
1. Trwają wakacje - czas odpoczynku od pracy i nauki. Pamiętajmy w tym okresie
o Panu Bogu. W niedziele wakacyjne wieczorna Msza Święta jest sprawowana o
godz. 20.00 (nie będzie Mszy Świętej o godz. 16.00). W okresie wakacyjnym
nie drukujemy biuletynu parafialnego.
2. Jutro w Przychodni Zdroje ul. Batalionów Chłopskich w godz. 14.00 -18.00
będą przeprowadzane badania USG. Szczegóły w gablocie przed kościołem.
3. Codziennie wystawienie Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 zakończone
okolicznościowym nabożeństwem. W tym czasie jest możliwość skorzystania z
Sakramentu Pokuty.
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.
7. Biuro Parafialne czynne w tym tygodniu od wtorku do czwartku w godz. 16.00
– 17.30. Jutro z powodu Święta Przemienienia Pańskiego – Biuro Parafialne
nieczynne. Intencje Mszalne można także zamawiać w zakrystii po Mszy
Świętej.
8. Dzisiaj o godz. 17.00 zmiana tajemnic różańcowych. Msza Święta w intencji
Członków Żywego Różańca o godz. 18.00.
9. Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na tacę inwestycyjną. Zebrane środki
przeznaczymy na trwające inwestycje w Parafii.
10. Pragnę gorąco i serdecznie podziękować wszystkim, którzy troszczą się o
porządek wokół Naszego Kościoła.
11. W najbliższą niedzielę będziemy zbierali ofiary do puszek na rzecz Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego. Za Waszą ofiarność serdecznie dziękuję.
12. Wszystkim Parafianom i obecnym na niedzielnej Mszy Świętej Gościom życzę
udanej niedzieli. Niech Pan Bóg Wam błogosławi i Matka Boża niech Was
otacza swoją przemożną opieką. W Naszych modlitwach pamiętajmy o
wypoczywających na urlopach i wakacjach.
13. W minionym tygodniu na miejsce wiecznego odpoczynku odprowadziliśmy
śp. Edwarda Świątka. Módlmy się za zmarłego parafianina: wieczny odpoczynek
racz mu dać Panie …..
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