
OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 
30  czerwca  2019 

  XIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA   
    1. „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” – przypomina nam dziś św. Paweł. 
Wolność to życie w prawdzie, zgodnie z Bożymi przykazaniami, w codziennej 
relacji z Jezusem. I o to się modlimy, kiedy przychodzimy na Mszę św. Prosimy 
Boga, żeby nas ochraniał przed zbłądzeniem, przed byciem niewolnikiem jakiegoś 
uzależnienia. Pamiętajmy o naszym życiu duchowym i trwajmy przy Bogu każdego 
dnia, a będziemy na drodze do królestwa Bożego. 
    2. Serdecznie zapraszam na ostatnie nabożeństwo czerwcowe, które dziś 
odprawiane zostanie o godz. 17.15. 
    3. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich wiernych zmarłych polecanych 
w modlitwie wypominkowej; 
- we środę święto Świętego Tomasza Apostoła; 
- we czwartek o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja 
wspólnoty Krwi Chrystusa; 
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź 
pierwszopiątkowa; w czasie wakacji nie będzie wieczornych adoracji. 
   4. Dziś z racji na ostatnią niedzielę miesiąca, przy wyjściu z kościoła zbiórka do 
puszek Caritas jako pomoc dla osób objętych pomocą. Za każdy dar serca 
serdeczne Bóg zapłać.  
    5. W zakrystii przyjmowane są intencje na 2019 rok. 
    6. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa. 
    7. W związku z rozpoczęciem prac przy okładaniu schodów kamieniem  
w najbliższym czasie zostaną wyłączone z użytkowania schody główne a czynne 
będą tylko boczne wejścia. Przepraszam za uciążliwość i proszę o wyrozumiałość. 
    8. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na rzecz prac przy naszej świątyni 
składaną. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie 
opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w czasie wakacyjno-
urlopowym, regeneracji sił, wypoczynku i uwielbienia Boga w Jego dziełach. 
    9. Poradnia Małżeńska dla narzeczonych w miesiącach wakacyjnych ma czas 
urlopu. Zapisy po wakacjach u pani Marzeny tel: 501472269 /tylko w sprawie 
poradni/. 
    10. Planowany jest kurs przedmałżeński dla narzeczonych zamierzających 
zawrzeć sakrament małżeństwa. Kurs obejmuje 10 spotkań a spotkania odbywają 
się w poniedziałki i piątki o godz. 19.00 w sali obok kruchty. Termin kursu: 
- 23 09 2019 spotkania w naszej parafii – zapisy u ks. proboszcza 


