OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 17 – 24 czerwca 2018
1. O godzinie 17:00 zapraszamy na uroczyste Nieszpory niedzielne.
2. We wtorek na 16:30 zapraszamy dzieci na ostatnią w tym roku Mszę św. szkolną.
W czasie tej Eucharystii nowi ministranci zostaną przyjęci do grona Liturgicznej Służby
Ołtarza naszej Parafii.
3. W środę o godzinie 18:00 ks. Jarosław Zawadzki odprawi Mszę św. dziękczynną w 25
rocznicę przyjęcia święceń. Zapraszamy do tej wspólnej modlitwy.
4. Msza św. za ++ Parafian i ++ zalecanych zostanie odprawiona w środę o godzinie 18:00.
Zalecki można składać w zakrystii.
5. W piątek na godz. 8:00 zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców i nauczycieli na Mszę św.
dziękczynną za miniony rok szkolny.
6. W przyszłą niedzielę, na godzinę 11:00 zapraszamy do włączenia się w Mszę św.
w intencji rodzin naszej parafii. Zapraszamy chętnych do animowania tej liturgii.
7. 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.
8. Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach:
- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00;
- piątek od 15:30 do 17:00.
W czwartek od 19:00 do 20:00 – sprawy przedmałżeńskie.
9. W kancelarii parafialnej można już zamawiać intencje Mszy św. na rok 2019.
10. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”: Franciszek odwiedzi siedzibę Światowej
Rady Kościołów (ŚRK) jako trzeci papież. Czym jest Rada? Dlaczego Kościół katolicki do
niej nie należy?; | Dziś diabeł ma dobrotliwą, zatroskaną o nasze prawa, twarz; | Dziurawa moda. Warto czasem stanąć przed lustrem i szeroko, a nawet dość krytycznie
otworzyć oczy.
11. 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.
12. 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. Dziś po Mszach świętych członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej będą zbierać ofiary na ten cel. Polecamy tę zbiórkę hojności Waszych serc.
13. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary. Kolekta za tydzień będzie przeznaczona na potrzeby Stolicy Apostolskiej.
14. Policja informuje i przestrzega przed oszustwami i wyłudzeniami pieniędzy metodą „na
wnuczka” lub podobną. Apelujemy o nadzwyczajną ostrożność przy jakichkolwiek rozmowach telefonicznych, czy prośbach o przekazanie komuś pieniędzy dla nagle potrzebującego członka rodziny.

