Ogłoszenia parafialne
XI Niedziela Zwykła
12 czerwca 2016 roku
niedzieli, o g. 1000 przeżywaliśmy Mszę św. Prymicyjną którą
odprawili
nowo
wyświęceni
Księża
diecezji
Świdnickiej
– Ks. Krzysztof Augustyn i Ks. Kamil Osiecki

1. Dzisiejszej

2. Również dzisiaj, o godz. 1230 odprawiona zostanie Msza św. za mieszkańców

Podgórza. Na Mszy św. będą obecne władze naszego miasta. Po Mszy św.
Prezydent Miasta – p. Roman Szełemej dokona uroczystego otwarcia drogi i
parkingu przy cmentarzu, a następnie odbędzie się poświęcenie. Ok. godz.
1400 rozpocznie się Festyn parafialny od darmowej grochówki dla wszystkich.
W czasie festynu będą różnego rodzaju zabawy, konkursy, loteria fantowa,
grill, wata cukrowa, popcorn i ciasto. Festyn będzie na terenie ogródka
naprzeciw plebani oraz na terenie szkoły.

3. Trwa

miesiąc czerwiec – nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana
Jezusa,
odprawiamy
na zakończenie Mszy Św. wieczornej przed
wystawionym Najświętszym Sakramentem. Ze względu na Nabożeństwa
Czerwcowe, w piątek nie ma dodatkowej adoracji. Piątkowe Nabożeństwo
Czerwcowe kończymy indywidualnym błogosławieństwem.

4. W

poniedziałek 13 czerwca, tradycyjnie już, zapraszamy na Nabożeństwo
Fatimskie. Przed Mszą Św. o godz. 1730 odmówimy Różaniec i udamy się z
figurką Matki Bożej wokół kościoła. Na procesję zabieramy ze sobą świece z
okapnikami. Msza Św. wieczorna rozpocznie się po zakończeniu procesji. Po
Mszy Św. – Nabożeństwo Czerwcowe.

5. Na

mocy dekretu ks. Prowincjała, ks. Karol Burban w sierpniu kończy
posługę w naszej Wspólnocie parafialnej i został mianowany prefektem
szkolnym w Chełmnie. Uroczyste pożegnanie ks. Karola odbędzie się w
przyszłą niedzielę 19 czerwca o g. 1000.

6. Są do nabycia kalendarze z przepięknymi polskimi kapliczkami w cenie 5 zł.
7. Zachęcamy

do lektury prasy katolickiej: Tygodników Niedziela i Gość

Niedzielny.
Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na Kościół. Życzymy wszystkim Wiernym
dobrej zabawy na festynie, a w rozpoczętym nowym tygodniu obfitości łask
Bożych oraz wielu okrzyków radości przy oglądaniu meczy.

….………………………………….

Ks. Piotr Kopera SAC - Proboszcz

