OGŁOSZENIA PARAFIALNE
02 czerwca 2013
IX NIEDZIELA ZWYKŁA
1.W codziennym życiu często się zdarza, że czujemy się niegodni Boga. Każdy
grzech wzmacnia to odczucie. Jednak Pan Bóg ukochał nas właśnie takich jakimi
jesteśmy – z naszymi grzechami. Dlatego wielkiego znaczenia nabierają pełne
wiary słowa setnika z Ewangelii: „Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien,
abyś wszedł pod dach mój”. Oby każdy z nas potrafił uwierzyć w to, że Bóg
potrafi przemienić nasze grzeszne serca.
2. Bóg zapłać za wspólną modlitwę podczas procesji z racji Bożego Ciała.
Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie wystroju ołtarzy
i uczestnikom procesji. Wspólne wyznanie wiary niech owocuje przez Boże
błogosławieństwo w naszej codzienności.
3. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do
organizacji IV Festynu Parafialnego „W rodzinie wzrastamy w wierze”.
Wspólnie świętowaliśmy Dzień Dziecka i 2-gą część odpustu parafialnego. Bóg
zapłać za obecność, zabawę, okazję do rozmów o życiu parafialnym i dar, by
nasza świątynia stawała się coraz piękniejszą na chwałę Maryi i radość nas
wszystkich.
4. Zachęcam i zapraszam do wspólnego oddawania czci Sercu Jezusa podczas
nabożeństw czerwcowych, które są odprawiane w tygodniu o godz. 18.00 i po
nim Msza Święta a w niedzielę o godz. 17.15. Do piątku włącznie po
nabożeństwie czerwcowym procesja eucharystyczna.
5. W nadchodzącym tygodniu:
– w poniedziałek Msza Święta wieczorna w intencjach wypominkowych
– we czwartek od godz. 17.15 adoracja Najświętszego Sakramentu wspólnoty
Krwi Chrystusa;
– w piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa; przed południem
odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź pierwszopiątkowa;
– w sobotę o godz. 17.15 wspólny różaniec i Msza Święta wspólnoty Żywego
Różańca.
6. W Kościele w Polsce obchodzone jest dziś VI Święto Dziękczynienia. Przy tej
okazji zbierane są ofiary na kontynuację budowy świątyni Opatrzności Bożej
jako wotum całego narodu za wielkie dary Bożej Opatrzności. Za każdy dar Bóg
zapłać.
7. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
8. Stowarzyszenie Dobro Wspólne zaprasza na film: "Popiełuszko – wolność
jest w nas". Projekcja odbędzie się w piątek, 7 czerwca w sali widowiskowej
ICDS o godzinie 18.30. Po filmie spotkanie z reżyserem Rafałem Wieczyńskim.
9. W przyszłą niedzielę ofiary na tacę są szczególnym wsparciem budowy
naszej świątyni. Całą wspólnotę powierzam naszej Patronce, Matce Bożej
Królowej Rodzin.

