OGŁOSZENIA PARAFIALNE
19 czerwca 2016
XII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. „A wy za kogo Mnie uważacie?” – pyta Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Nie jest
to pytanie o wyuczoną formułkę czy pogląd otoczenia na osobę Chrystusa. To jest
pytanie skierowane do każdego z nas o to, kim właściwie jest Jezus dla mnie, dla
ciebie. Pan Jezus mówi dalej: „Jeśli kto chce iść za Mną”. Jeśli chcesz. To musi być
twoja decyzja, w dodatku podejmowana każdego dnia na nowo. Niech uczestnictwo
w Eucharystii wzmocni nasze pragnienie za Bogiem.
2. Dziś po każdej Mszy Świętej przed rozpoczęciem wyjazdów wakacyjnourlopowych poświęcenie pojazdów 2 i 4 kołowych. Niech Święci Krzysztof i Jakub
czuwają nad wszystkimi podróżującymi i pielgrzymującymi.
3. Serdeczne Bóg zapłać za odpowiedź na prośbę o pomoc w uporządkowaniu
placu dookoła kościoła. Zakończono prace przy układaniu kostki: ułożono 800 m2
kostki i 600 mb obrzeży oraz rozpoczęto układanie ekokratki na miejscach
parkingowych.
4. Przeżywamy miesiąc czerwiec poświęcony czci Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Serdecznie zapraszam na nabożeństwa czerwcowe, które są odprawiane
w niedzielę o godz. 17.15 a w dni powszednie o godz. 18.00 i po nim Msza Święta.
5. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek o godz.18.00 spotkanie dla chłopców z kl. II i starszych, którzy
chcieliby pełnić posługę ministranta;
- we środę liturgicznie zakończymy kolejny rok szkolny: od godz. 17.00 możliwość
spowiedzi a o godz. 18.15 Msza Święta dziękczynna za czas nauki z prośbą
o błogosławieństwo Boże na czas wakacji i urlopów; serdecznie zapraszam do
wspólnej modlitwy dzieci, młodzież rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły;
po Mszy Świętej w Sali Jana Pawła spotkanie dla scholii, ministrantów i chóru;
- w piątek przypada uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela – tego dnia
post nie obowiązuje; po Mszy Świętej wieczornej wystawienie i adoracja
Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00;
- w sobotę nie odbędzie się spotkanie scholii dziecięcej;
6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
Najmłodszym polecam Małego Gościa.
7. Dziś, w 3-cią niedzielę miesiąca, zbiórka do puszki na posadzkę do kościoła.
Za każdą ofiarę serdeczne Bóg zapłać.
8. Organizowana jest pielgrzymka na spotkanie z Papieżem Franciszkiem na
Jasnej Górze w dniu 28.07 /miejsca przy wale jasnogórskim/. Wyjazd w nocy ze
środy na czwartek o godz. 24:00, koszt z ubezpieczeniem 70 zł, zapisy w zakrystii.
9. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła szczególnie
w dzisiejszą niedzielę. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam
w modlitwie opiece Matki Bożej Królowej Rodzin i życzę błogosławieństwa
w nadchodzącym tygodniu.

