Ogłoszenia parafialne
XIII Niedziela Zwykła
26 czerwca 2016 roku
1. Rozpoczęły

się wakacje. Nigdy nie powinniśmy zapominać o tych, których kochamy.
Odpoczywając, pamiętajmy więc o Panu Bogu, bo On godzien jest naszej miłości ponad
wszystko. Dzieci, Młodzież, Rodziców i wszystkich Wiernych, zapraszamy zatem w
każdą niedzielę na Mszę Świętą.

2. W tym tygodniu przypada

pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek okazja
do spowiedzi w trakcie adoracji Najśw. Sakramentu od g.1700 i w czasie Mszy św.
końca miesiąc czerwiec - nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana
Jezusa, odprawiamy po Mszy Świętej wieczornej przed wystawionym Najświętszym
Sakramentem. Z racji wakacji w piątek nie ma dodatkowej adoracji Najświętszego
Sakramentu o g.1900.

3. Dobiega

4. W środę 29 czerwca: uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła – dzień imienin ks.

Proboszcza Piotra Kopery. Uroczysta Msza Święta w intencji solenizanta o g. 1800. Swoją
obecnością i modlitwą wyraźmy wdzięczność.

5. Dzisiaj

w naszej parafii po każdej Mszy Świętej zbiórka do puszki na ratowanie
zabytków na polskich cmentarzach za wschodnią granicą pod hasłem: „Mogiłę pradziada
ocal od zapomnienia”.

6. Dzisiaj

będzie jedyna okazja odebrania płyty DVD z uroczystości pierwszej Komunii
Świętej, po Mszy Św. o g. 1115, następna okazja we wrześniu.

7. W przyszłą niedziele przypada pierwsza niedziela miesiąca – niedziela adoracyjna.
8. Jak co roku zapraszamy na kolejną Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę. W tym roku, ze

względu na Światowe Dni Młodzieży, wychodzi ona 2 sierpnia z Henrykowa, a wchodzi
na Jasną Górę 9 sierpnia. Zapisy od niedzieli 10 lipca w zakrystii. Spotkanie
przedpielgrzymkowe odbędzie się w sobotę 30 lipca po Mszy św. o godz. 18 00. Od soboty
30 do poniedziałku 1 sierpnia zapisy na pielgrzymkę będą odbywały się od godz. 1600 do
1800 w salce Św. Rodziny koło kancelarii. Zapraszamy też na dwudniową pielgrzymkę
autokarową do Częstochowy z noclegiem na przywitanie pielgrzymów od 8 do 9 sierpnia.
Tegoroczne rekolekcje w drodze są pod hasłem: „Błogosławieni miłosierni”.

9. Rada

Wspólnoty Samorządowej Podgórza i Glinika zaprasza na darmowe rozdawanie
odzieży w sobotę 2 lipca od g. 1000 do 1600 w siedzibie RWS przy ul. Niepodległości 24.
Jest do nabycia książka – historia naszej Parafii z licznymi archiwalnymi zdjęciami.
Cena książki, to 50 zł. Są do nabycia kalendarze z przepięknymi polskimi kapliczkami w
cenie 5 zł.

10.
11.

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: Tygodników Niedziela i Gość Niedzielny.

Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na Kościół. Życzymy wszystkim Wiernym spokojnej
niedzieli, obfitości łask Bożych oraz dobrego wypoczynku na początku wakacji.
….………………………………….
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