Ogłoszenia duszpasterskie 18 – 25 czerwca 2017.
1.

Dziś na godzinę 17:00 zapraszamy na Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa połączoną z procesją eucharystyczną.

2.

W czerwcu codziennie po Mszy św. wieczornej (w sobotę – ok. 17:30) odprawiamy
krótkie nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Do czwartku włącznie będą te nabożeństwa połączone z procesją Eucharystyczną.

3.

Mszę św. za zmarłych Parafian i za zmarłych zalecanych odprawimy w środę
o godzinie 18:00. Zalecki można składać w zakrystii.

4.

We wtorek nie będzie Mszy św. szkolnej, natomiast w piątek na godz. 8:00
zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców i nauczycieli na Mszę św. dziękczynną za miniony rok szkolny.

5.

Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na wieczór uwielbienia w piątek o godzinie
19:15. Będzie to czas wspólnej modlitwy, rozważania i uwielbiania Ojca Niebieskiego i
Jego miłości. Dla chętnych będzie także okazja do poproszenia o modlitwę wstawienniczą.

6.

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.

7.

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

8.

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.

9.

Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. Jesteśmy pokoleniem duchowo osieroconym, zabieganym. Czy to źle, że szukamy na modlitwie oddechu, odpoczynku? Często uzależniamy „owocność” modlitwy od emocji, które nam towarzyszyły. To ślepa
uliczka? Jakie znaczenie mają emocje, które odczuwamy na modlitwie.| O tym, że sen
ma ogromny wpływ na rozwój mózgu i na jego funkcjonowanie, wiemy od dawna.
Badając sen i mózg, dochodzimy jednak do wniosku, że tego znaczenia nie docenialiśmy. Jest ono tak ogromne, że dzisiaj uczeni mówią wprost: zmuszajcie dzieci do długiego spania!

10. W sobotę 24 czerwca będzie zorganizowany rodzinny spływ kajakowy rzeką Mała

Panew. Zapisy kończą się dzisiaj. Koszt będzie wynosił 50,- zł od osoby. Wyjazd o godzinie 9:00 (zbiórka przed kościołem).
11. Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu pomagali

przy bieżących pracach, a także Paniom sprzątającym kościół i dom katechetyczny.
Szczególnie serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali uroczystość Bożego Ciała, a także Panom, którzy pomagali przy zwózce drewna. Bardzo prosimy
o dalszą pomoc – codziennie od godziny 9:00 (jutro od 8:00 jeszcze raz akcja przywozu drewna).
12. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.

