OGŁOSZENIA PARAFIALNE

IX NIEDZIELA ZWYKŁA
03 czerwca 2018

1.

Dzisiaj niedziela Seminaryjna. Bóg zapłać Ks. Wojciechowi Więcławowi za
Słowo Boże, a klerykom za świadectwo. Po Mszach Św. odbędzie się zbiórka na
nasze Pallotyńskie Seminarium Duchowne w Ołtarzewie.

2.

Dzisiaj ze względu na niedzielę seminaryjną, nie ma adoracji po Mszach
Św. Jutro w poniedziałek przypada w naszej parafii wieczysta adoracja.
Rozpoczynamy po Mszy Św. o 800, a kończymy procesją wokół kościoła o g. 1800.
Jutro więc Msza Św. wieczorna również po procesji. Plan adoracji wg ulic jest
wywieszony w gablocie. Nie dopuśćmy, by Pan Jezus został sam w kościele.

3.

Wspólnotę Modlitewną zapraszamy po Mszy Św. o g. 12 30 na spotkanie w
kaplicy Miłosierdzia Bożego.

4.

Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwie ku czci Najśw. Serca Pana
Jezusa, które odprawiamy codziennie przez cały czerwiec przed Najśw.
Sakramentem na zakończenie wieczornej Mszy Świętej.

5.

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania
i przeprowadzenia procesji Bożego Ciała. Trwamy w Oktawie Bożego Ciała.
Codziennie po Mszy Św. wieczornej procesja Eucharystyczna wokół kościoła do
piątku włącznie tj. do Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Zapraszamy wszystkich wiernych do uczestnictwa, a szczególnie dzieci
pierwszokomunijne i rocznicowe oraz dziewczynki do sypania kwiatków. W
czasie procesji zaginęły 2 świeczniki kościelne, które były ustawione w ołtarzu
pod wiaduktem. Jeśli ktoś wie co się z nimi stało, to prosimy o informację.

6.

W sobotę 9 czerwca ks. Przemysław odwiedzi chorych z posługą
sakramentalną;

7.

Za tydzień w niedzielę 10 czerwca gościć będziemy Ks. Andrzeja Delika,
który był duszpasterzem w naszej parafii. Ks. Andrzej w tym roku obchodził 25lecie kapłaństwa. O g. 1230 odprawi dla nas Mszę Św. jubileuszową. Zapraszamy.

8.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej: Tygodnika Niedziela i Gość
Niedzielny. Pod chórem są do zabrania darmowe gazetki: „Dobre Nowiny”.

Serdeczne Bóg zapłać za wspólną modlitwę oraz za ofiary składane na Kościół. Niech
każdy dzień naszego życia, będzie dziękczynieniem okazywanym miłosiernemu Bogu.
Ks. Piotr Kopera SAC – Proboszcz ……………………..…………………..

