OGŁOSZENIA PARAFIALNE
07 lipca 2019
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Jezus posyła swoich uczniów. Nie jest to łatwa, ani wygodna misja. Kluczowe
jest jednak jej przesłanie: Przybliżyło się królestwo Boże. My również jesteśmy
posłani, aby głosić tę prawdę. Nasze codzienne życie jest miejscem najtrudniejszej
walki o wierność Bogu i dawania świadectwa. Podczas Mszy św. prośmy o odwagę
odwracania się od grzechu i radość z trwania przy Bogu.
2. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich ofiarodawców naszego
kościoła;
- we czwartek święto Świętego Benedykta, opata, patrona Europy;
- w piątek w czasie wakacji nie będzie wieczornych adoracji;
- w sobotę z racji na 13-ty dzień miesiąca, w rocznicę objawień Matki Bożej
- w Fatimie po Mszy Świętej wieczornej zapraszam na różaniec fatimski połączony
z procesją dookoła kościoła.
3. W zakrystii przyjmowane są intencje na 2019 rok.
4. Mimo czasu wakacyjnego kontynuowana jest akcja zbierania nakrętek na
rzecz rehabilitacji Wojtusia. Nakrętki można zostawiać w zakrystii. Dziękujemy.
5. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa.
6. 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.
7. 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 wakacyjnourlopowym, regeneracji sił, wypoczynku i uwielbienia Boga w Jego dziełach.
8. Poradnia Małżeńska dla narzeczonych w miesiącach wakacyjnych ma czas
urlopu. Zapisy po wakacjach u pani Marzeny tel: 501472269 /tylko w sprawie
poradni/.
9. 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

