OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
22 lipca 2018

1.

Dzisiaj po Mszy Św. będą święcone wszelkiego rodzaju pojazdy ze
względu na wspomnienie Św. Krzysztofa, które przypada za 3 dni. Proszę,
aby wszyscy kierowcy ustawili pojazdy przy ul. Internatowej.

2.

Jak co roku zapraszamy na kolejną Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę.
Wychodzi ona 30 lipca z Wałbrzycha, a wchodzi na Jasną Górę 9 sierpnia.
Msza Św. na rozpoczęcie pielgrzymki w kolegiacie Św. Aniołów Stróżów o
g. 1000. Zapisy w zakrystii po Mszach Św. Zapraszamy na spotkanie
przedpielgrzymkowe w czwartek 26 lipca po Mszy Św. o g. 1800. Wierni,
którzy z różnych powodów nie mogą udać się pieszo do Częstochowy, mogą
uczestniczyć w grupie 7 - duchowego uczestnictwa, przez modlitwę i ofiarę.
Otrzymają wtedy znaczek i program pielgrzymki. Od piątku 27 lipca do
niedzieli 29 lipca, zapisy na pielgrzymkę będą odbywały się od godz. 16 00 do
1800 w salce Św. Rodziny koło kancelarii. Prosimy Wiernych o pomoc przy
zapisywaniu na pielgrzymkę. Zapraszamy też na dwudniową pielgrzymkę
autokarową do Częstochowy z noclegiem na przywitanie pielgrzymów od 8
do 9 sierpnia. Koszt 2-dniowej pielgrzymki z noclegiem wynosi 110 zł.

3.

W czwartek przeżywamy wspomnienie świętych Joachima i AnnyRodziców NMP, a dziadków Pana Jezusa. Pamiętajmy tego dnia o naszych
babciach i dziadkach.

4.

W lipcu i sierpniu jest utrudniony dostęp do spowiedzi. Nie ma
możliwości spowiedzi w niedziele na Mszach Św. Można skorzystać z
Sakramentu Pokuty w dni powszednie.

5.

Trwają wakacje. Nie zapominajmy o Panu Bogu i obowiązkach
wynikających z wiary. Prosimy też wszystkich Wiernych o przyzwoity strój w
kościele (nawet wówczas, kiedy jest bardzo ciepło).

6.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej: Tygodnika Niedziela i Gość
Niedzielny.
Bóg zapłać za wspólną modlitwę i za wszelkie ofiary składane na Kościół.
Życzymy wszystkim Wiernym radosnej niedzieli dobrego tygodnia, udanych
wyjazdów wakacyjnych i wymarzonej pogody.
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