Ogłoszenia duszpasterskie 4 – 11 czerwca 2017.
1.

Dziś na godzinę 17:00 zapraszamy na uroczyste Nieszpory o Duchu Świętym.

2.

W czerwcu codziennie po Mszy św. wieczornej (w sobotę – ok. 17:30) odprawiamy
krótkie nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

3.

Dzieci szkolne i młodzież gimnazjalną zapraszamy na Mszę św. szkolną we wtorek
o godzinie 16:30.

4.

Spotkanie grup Żywego Różańca i Apostolstwa Dobrej Śmierci odbędzie się
w czwartek po Mszy św. wieczornej w domu katechetycznym.

5.

Nauka przedchrzcielna odbędzie się w sobotę o godzinie 16:00 w domu katechetycznym.

6.

W przyszłą niedzielę o godzinie 7:30 ks. Józef odprawi Mszę św. dziękczynną
w rocznicę swoich urodzin. Zapraszamy do włączenia się w tę dziękczynną modlitwę.

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.

W kancelarii parafialnej można już zamawiać intencje Mszy św. na rok 2018.

9.

Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach:
- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00;
- środa i piątek od 15:30 do 17:00.
W czwartek od 19:00 do 20:00 – sprawy przedmałżeńskie.

10.

Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. Duch Święty wieje na różne sposoby,
ale nigdy nie wieje nudą. | Polska nie ma powodów, by ulegać szantażowi w sprawie
przymusowego osiedlania imigrantów. Ale Polska nie ma też powodów, by całkowicie zamykać granice przed uchodźcami. | Premier Beata Szydło mówi o kapłaństwie
syna – ks. Tymoteusza – o swoich zadaniach oraz o tym, co dzieje się w sercu matki
księdza.

11.

Doroczna pielgrzymka osób chorych i starszych na Górę św. Anny odbędzie się
w sobotę 10 czerwca. Wyjazd – o godzinie 7:30. Koszt – 35,- zł. Można się zapisywać
w zakrystii.

12.

W sobotę 24 czerwca będzie zorganizowany rodzinny spływ kajakowy rzeką Mała
Panew. Chętni mogą się zapisywać w zakrystii. Koszt będzie wynosił 50,- zł od osoby. Prosimy, aby dokonywać zgłoszeń jak najprędzej, żeby było wiadomo, dla ilu
osób mamy przygotować to wydarzenie.

13.

Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu pomagali przy bieżących pracach (zwłaszcza przy koszeniu trawy), a także Paniom sprzątającym kościół i dom katechetyczny. Bardzo prosimy o dalszą pomoc – codziennie od
godziny 9:00.

14.

Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.

