OGŁOSZENIA PARAFIALNE
19 czerwca 2022
XII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Stajemy przy ołtarzu Jezusa Chrystusa, który w dzisiejszej Ewangelii
zadaje uczniom bardzo ważne pytanie: „Za kogo Mnie uważacie?”. Odpowiedź,
której udziela Piotr: „Za Mesjasza Bożego” jest wyznaniem jego wiary. Dziś to
samo pytanie Chrystus kieruje do każdego z nas. Co Mu odpowiesz? Prośmy
w o łaskę niezachwianej wiary w Jezusa Chrystusa, który jest Mesjaszem
Bożym, naszym Panem i Zbawicielem.
2. Do końca czerwca jest odprawiana Msze Święte w niedzielę o godz. 13.00.
3. Serdecznie zapraszam do oddania czci Sercu Jezusowemu podczas
nabożeństw czerwcowych, które są odprawiane w niedzielę o godz. 17.15
a w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta. W trwającej oktawie Bożego
Ciała zapraszam na procesję na zakończenie jej obchodów we czwartek
i w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa w piątek.
4. Składam serdeczne podziękowanie za udział i wspólną modlitwę
w uroczystości Bożego Ciała. Dziękuję wszystkim zaangażowanym
w przygotowanie poszczególnych ołtarzy, za udział w procesji dziękuję dzieciom
komunijnym i obecnym na niej, młodzieży, paniom ze wspólnot, mężczyznom,
ministrantom i lektorom. Szczególne podziękowanie kieruję na ręce państwa
Ewy i Edwarda Pacholak za ofiarną dystrybucję lodów.
5. W liturgii nadchodzącego tygodnia:
- w poniedziałek podczas uroczystej Mszy Świętej podziękujemy za kolejny rok
szkolny - na tę Mszę Świętą serdecznie zapraszam dzieci, młodzież, rodziców,
nauczycieli i pracowników szkoły;
- we środę z racji na 22-gi dzień miesiąca Msza Święta w intencjach poleconych
wstawiennictwu Świętej Rity;
- we czwartek uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela; na
zakończenie oktawy Bożego Ciała procesja eucharystyczna i podczas Mszy
Świętej poświęcenie wianków;
- w piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa; po Mszy Świętej
wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30; tego dnia
post nie obowiązuje;
6. W przyszłą niedzielę Msza Święta za wstawiennictwem Świętego Jana
Pawła II w intencji naszych rodzin i złożonych w zakrystii będzie o godz. 18.00.
7. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego
Gościa, które są wyłożony w kruchcie kościoła.
8. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący rok.
9. W naszej parafii działa poradnia dla narzeczonych. Szczegółowych
informacje dotyczących poradni można uzyskać u Pani Marzeny prowadzącej
poradnię pod nr telefonu 501 472 269.

10. Wszystkim parafianom i gościom życzę owocnego przeżywania
nadchodzącego tygodnia, solenizantom i jubilatom składam życzenia
błogosławieństwa Bożego i opieki płynącej od Matki Bożej Królowej Rodzin.
Pamiętajmy w codziennych modlitwach o sprawach dotyczących nie tylko nas
i naszych rodzin ale również o wezwaniu o pokój na Ukrainie, o chorych
i cierpiących, pracownikach służby zdrowia i tych, z których pracy każdego
dnia korzystamy. Niech Nasza Patronka oręduje za nami i otacza nas Swoją
opieką.

