Ogłoszenia duszpasterskie 30 lipca – 6 sierpnia 2017.
1.

Dziś o godzinie 17:00 zapraszamy na niedzielne Nieszpory.

2.

We wtorek o godzinie 18:00 odprawimy Mszę św. w intencji naszego zmarłego
księdza proboszcza Pawła Wróbla, w rocznicę jego śmierci.

3.

W tym tygodniu przypada 1. czwartek, 1. piątek i 1. sobota miesiąca. Zapraszamy do przyjęcia sakramentów świętych, a także do udziału w nabożeństwach:
w czwartek o 17:30 – Godzina Święta i Eucharystia za powołanych, w piątek
o 7:00 Msza św. i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w sobotę
– o 8:00 Msza św. i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi
Panny.

4.

W czwartek o godzinie 19:30 – Eucharystia dla Szkoły Nowej Ewangelizacji. Od
19:00 – adoracja Najświętszego Sakramentu i przygotowanie liturgii.

5.

W sobotę będziemy odwiedzać chorych i starszych Parafian z posługą sakramentalną. Prosimy, aby chorych zgłosić w zakrystii.

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.

Kancelaria w czasie wakacji jest czynna:
- we wtorki od godziny 9:00 do 11:00;
- w piątki od godziny 15:30 do 17:00.

8.

Nasza doroczna pielgrzymka w tym roku przypadnie w sobotę 9 września. Udamy się do Sanktuarium „Ecce Homo” w Krakowie – miejsca związanego z osobą
i życiem św. Brata Alberta Chmielowskiego. Koszt będzie wynosił 40,- zł. Zapisywać można się w zakrystii lub w kancelarii.

9.

Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego: Papież często dzwoni do zwykłych
ludzi. Przeważnie jest to odpowiedź na listy, jakie od nich otrzymuje. W tych
rozmowach przewijają się wszystkie tematy pontyfikatu. | Wakacje. Czas plażowania w bikini, wycieczek rowerowych w obcisłych trykotach i letnich skąpych
kreacji. Zwykle o tym, by zadbać o siebie, przypominamy sobie przed samym
urlopem. Gdy wczasy widać już na horyzoncie, przychodzi myśl, by zrzucić zbędne kilogramy. Ale czy jest to zdrowe? | Modlitwa nie działa tam, gdzie się ludzie
nie modlą.

10. Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu po-

magali przy bieżących pracach, a także Paniom sprzątającym kościół i dom katechetyczny. Bardzo prosimy o dalszą pomoc – codziennie od godziny 9:00.
11. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.

