OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 29 lipca – 5 sierpnia 2018
1. Od dzisiejszej niedzieli posługę wakacyjną zaczyna w naszej parafii ks. Ireneusz Gierczycki – tegoroczny neoprezbiter. Witamy go bardzo serdecznie ponownie pośród nas.
W przyszłą niedzielę ks. Ireneusz będzie udzielał po Mszach świętych błogosławieństwa
prymicyjnego.
2. O godzinie 17:00 zapraszamy na uroczyste Nieszpory niedzielne.
3. W tym tygodniu przypada 1. czwartek, 1. piątek i 1. sobota miesiąca. Zachęcamy do
włączenia się w czwartek o 17:30 w Godzinę Świętą; w piątek o 7:00 w Mszę św.
i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa; natomiast w sobotę o 8:00 w Mszę
św. i nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP.
4. Chorych i starszych Parafian będziemy odwiedzać z posługą sakramentalną w sobotę od
godziny 9:00. Bardzo prosimy, aby chorych zgłosić w zakrystii.
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 w czasie wakacji jest czynna:
- we wtorki od godziny 9:00 do 11:00;
- w piątki od godziny 15:30 do 17:00.
7. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”: Od 25 lat konkordat dobrze służy państwu
polskiemu oraz Kościołowi katolickiemu w naszym kraju, regulując wzajemne relacje
między tymi podmiotami oraz budując między nimi przestrzeń troski o dobro wspólne. |
Gdy rozum śpi – budzą się odloty, głupoty i śmieszności. A wiele osób idzie za nimi jak po
sznurku.
8. W czwartek 16 sierpnia wyrusza 26. Diecezjalna Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę. Zakończenie pielgrzymki w sobotę 18 sierpnia o godz. 15:00 Mszą św. na Wałach Jasnogórskich. Zachęcamy do włączenia się w to wydarzenie. Więcej informacji w zakrystii albo w
kancelarii.
9. W sobotę, 8 września, zachęcamy do udziału w parafialnej pielgrzymce do Sanktuarium
bł. Karoliny w Zabawie k. Tarnowa – miejsca związanego z osobą, życiem i męczeństwem
bł. Karoliny Kózkówny. Wyjazd o 7:00, koszt: 50,- zł. Zapisy w zakrystii lub w kancelarii.
10. 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.
11. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.

