OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 10 – 17 czerwca 2018
1. O godzinie 17:00 zapraszamy na uroczyste Nieszpory niedzielne.
2. We wtorek na 16:30 zapraszamy dzieci na Mszę św. szkolną.
3. W środę przypada Dzień Fatimski. O godzinie 18:00 odprawimy Mszę św. w intencji czcicieli Matki Bożej Fatimskiej, po niej zaś – Różaniec Fatimski z procesją. Prosimy, aby
przynieść ze sobą świece.
4. Spotkanie grup Żywego Różańca i Apostolstwa Dobrej Śmierci odbędzie się w czwartek
po Mszy św. wieczornej w domu katechetycznym.
5. W sobotę od godziny 16:00 zapraszamy do włączenia się w adorację Najświętszego Sakramentu. W tym czasie jest też możliwość przyjęcia sakramentu pokuty. Sakrament pokuty sprawujemy też 30 min. przed każdą Mszą św.
6. Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach:
- czwartek od 9:00 do 11:00;
- piątek od 15:30 do 17:00.
W czwartek od 19:00 do 20:00 – sprawy przedmałżeńskie.
WE WTOREK, Z POWODU WYJAZDU, KANCELARIA BĘDZIE NIECZYNNA.
7. W kancelarii parafialnej można już zamawiać intencje Mszy św. na rok 2019.
8. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”: Pracownicy Jugendamtu w Niemczech
i Austrii robią selekcję, kto z rodziców jest zdolny do wychowywania dzieci, a kto nie; |
Oskarżany dziś o antysemityzm kard. August Hlond bronił Żydów; | Niedźwiedzie na terenie parafii i jeden człowiek w promieniu 4 km – opowiadanie ks. Krzysztofa Kowala,
o duszpasterstwie na Kamczatce.
9. Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu pomagali
przy bieżących pracach, także Paniom sprzątającym kościół i dom katechetyczny. Bardzo
prosimy o dalszą pomoc – codziennie od godziny 9:00.
10. Trwają prace nad odbudową zniszczonego w lutowym pożarze dachu i strychu plebanii.
Koszt naprawy wyniesie ok. 230 tys. zł. Ubezpieczyciel na dzień dzisiejszy wycenił szkodę
na trochę ponad 170 tys. zł. W związku z powyższym bardzo prosimy Was o pomoc
i wsparcie tego remontu. W najbliższą niedzielę po Mszach świętych członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej będą zbierać ofiary na ten cel. Polecamy tę zbiórkę hojności Waszych serc.
11. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.
12. Siostra Julianna organizuje w dniu 17 czerwca pielgrzymkę do pięknego opactwa
w Krzeszowie oraz do Legnicy, miejsca cudu eucharystycznego. W drodze powrotnej –
pokaz fontanny multimedialnej we Wrocławiu. Wyjazd o godzinie 5:00, powrót ok.
23:00, Koszt: 90,- zł (w tym bilet wstępu). Zapisy w zakrystii.

