OGŁOSZENIA PARAFIALNE
21 CZERWCA 2020
XII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Chrystus przyjął cierpienie, prześladowanie i śmierć, ale zwyciężył i
zmartwychwstał. Dzieje Kościoła toczą się także wśród trudów, prześladowań i
cierpienia, ale to także jest drogą do zwycięstwa i chwały. My również nieraz
doznajemy cierpień z powodu wyznawanej wiary. Chrystus wzywa nas jednak
do wytrwania i sam umacnia nas swym przykładem, swą ofiarą i swoim
zwycięstwem.
2. Wczoraj grupa dzieci z naszej parafii przeżywała uroczystość I Komunii
Świętej. Dzieci i rodziców polecam naszej wspólnej modlitwie. W sobotę kolejna
grupa dzieci przystąpi do I Komunii Świętej a spowiedź dla nich i rodziców
w piątek o godz. 19.00.
3. Serdecznie zapraszam na nabożeństwa czerwcowe, które są odprawiane
w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta a w niedzielę o godz. 17.15.
Zachęcam również do modlitwy przy figurach Jezusowi poświęconych.
4. W liturgii nadchodzącego tygodnia:
- we wtorek w kalendarzu przypada Dzień Ojca – pamiętajmy o naszych
Ojcach w modlitwie;
- we środę uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela;
- w piątek z racji na 26-ty dzień miesiąca Msza Święta za wstawiennictwem
Świętego Jana Pawła II w intencji naszych rodzin i poleconych na kartkach
przy Jego kaplicy; po Mszy Świętej adoracja do godz. 19.30.
5. W kruchcie kościoła wyłożony jest Gość Niedzielny i dla dzieci Mały Gość.
Można również zabrać do domu wodę święconą.
6. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący rok. Można też
zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.
7. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom, którzy swoje
ofiary wpłacają na konto parafialne oraz puszki „Na potrzeby Kościoła”
/pod VII stacją Drogi Krzyżowej/. Dziękuję za odpowiedzialność i troskę
o element materialny naszej Wspólnoty. Pamiętajmy w naszych codziennych
modlitwach o sprawach dotyczących nie tylko nas i naszych rodzin ale również
o wezwaniu w intencji ustania epidemii, za chorych i pracowników służy
zdrowia i tych, z których pracy każdego dnia korzystamy. Niech Nasza
Patronka oręduje za nami i otacza nas Swoją opieką.
8. Zachęcam i zapraszam do zatrzymania się przy wystawie opisującej
historię naszej Gminy. Jest ona rozwieszona na ogrodzeniu kościoła.

