Ogłoszenia parafialne
XII Niedziela Zwykła
23 czerwca 2019
22 czerwca 2019

1. W sobotę będziemy obchodzili Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msze święte
będą odprawiane o godz. 6.30, 8.00, 10.00 i 18.00. Taca tradycyjnie przekazywana jest na
Stolicę Apostolską. Także w tę uroczystość pod zwykłymi warunkami odpust zupełny mogą
uzyskać wierni posługujący się dewocjonaliami poświęconymi przez papieża lub biskupa.
Imieniny obchodzi biskup Piotr pamiętajmy o nim w modlitwie.
2. We wtorek 2 lipca obchodzony jest Diecezjalny Dzień Chorego. Z parafii organizowana jest
pielgrzymka autokarowa do Kodnia. Wyjazd z parkingu parafialnego o godz. 8.30. Koszt 15 zł.;
zapisy w zakrystii.
3. W czwartek zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Po Mszy św. o godz. 18.00 poświęcenie
wianków.
4. Przez okres wakacji w kościele w niedziele nie będzie Mszy świętej o godz. 15.30. Z
powodu wyjazdu księży na urlopy i do prowadzenia turnusów w Okunince może się zdarzyć, że
podczas Mszy świętej nie będzie kapłana w konfesjonale. Prosimy o korzystanie ze spowiedzi
co najmniej 15 minut przed Msza świętą.
5. W najbliższy piątek o godz. 12.00 z parkingu parafialnego z ks. Mariuszem wyjeżdżają
ministranci i dzieci z parafii. Jeszcze można zapisać się na niektóre turnusy dla dzieci i na
turnus młodzieżowy. Zachęcamy do wyjazdu na wyjątkowy dwutygodniowy turnus Oazy
Nowego Życia (3 -19.08). Bóg zapłać wszystkim opiekunom za bezinteresowną służbę dzieciom
i młodzieży, a parafianom za podarowane warzywa, owoce i inne produkty żywnościowe oraz
za wsparcie finansowe tej formy spędzania wakacji przez dzieci i młodzież. Dzieci wyjeżdżające
na „Wakacje z Bogiem” do Okuninki winny przed wyjazdem przystąpić do spowiedzi świętej.
6. Ksiądz Ireneusz w piątek obchodzi imieniny. Pamiętajmy o Księdzu Solenizancie w naszych
modlitwach.
7. Wszystkim wyjeżdżającym na wypoczynek wakacyjny przypominamy o uczestnictwie w
niedzielnej Mszy świętej i odpowiednim stroju, gdy nawiedzamy świątynie.
8. Dzieci zapraszamy do błogosławieństwa indywidualnego.
9. W minionym tygodniu odeszli do Pana: Gałecki Andrzej i Marcin Zieńczuk, za nich, za zmarłych
kapłanów, dobrodziejów parafii i zmarłych bliskich naszemu sercu módlmy się: Wieczny
odpoczynek …

