Ogłoszenia Parafialne na 14 czerwca 2020 roku.

Ogłoszenia Parafialne –

XI Niedziela zwykła „A”

14 czerwca 2020 roku.

1. Dzisiaj – w XI Niedzielę zwykłą jesteśmy świadkami powołania 12. Apostołów. Posłuszni
poleceniu Chrystusa prośmy Pana Żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Bóg zapłać
za ofiary złożone dzisiaj na tacę na prace remontowe i inwestycyjne w naszym Sanktuarium.

2. Przypominamy, że w Oktawie Bożego Ciała Msze św. o godz. 18,oo odprawiamy w
Kościele Zasadniczym. W łączności z wieczorną Mszą św. Procesja Eucharystyczna i
nabożeństwo czerwcowe. W czwartek, podobnie jak w Boże Ciało, na zakończenie Oktawy
procesja wokół kościoła. Prosimy o przygotowanie ołtarzy w tych samych miejscach
Neokatechumenat i młodzież. Ostatnia procesja w piątek, w
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
. Ze względu na Uroczystość w piątek nie ma obowiązku wstrzemięźliwości od potraw
mięsnych.

3. Ze względu na pandemię w tym roku nie organizujemy Dnia Chorego.

4. W środę przypada wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego – zakonnika; w piątek Uroczys
tość Najświętszego Serca Pana Jezusa
–
Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów
, a w sobotę wspomnienie
Niepokalanego Serca NMP.
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5. Już dzisiaj informujemy, że podczas wakacji od 1 lipca do 31 sierpnia w dni powszednie nie
będziemy odprawiać Mszy św. o godz. 10,oo
. Przypominamy też, że do odwołania
nie ma Mszy św. niedzielnej o godz. 20,oo
.

6. Biuro Parafialne czynne jest od poniedziałku do czwartku w godz. 16,oo-17,3o a w piątki i
soboty w godz. 11,oo-12,oo.

7. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” warto przeczytać:
„Jan Paweł II nie miał nic przeciwko Komunii św. na rękę” – krótka rozmowa z ks. prałatem
Pawłem Ptasznikiem z Watykanu; „Wszyscy jesteśmy mistykami” – o kulcie Najświętszego
Serca Pana Jezusa; „Miłosierdzie w czasie epidemii”; „Wirtualna Lednica”. Zachęcamy do
nabycia i lektury.

8. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczyli: śp. Mieczysław Kotowski lat 75; Jan
Maślanek lat 80; Felicja Bucholska lat 89 i Tadeusz Karpowicz lat 88,
których ze wszystkimi naszym Zmarłymi powierzamy Miłosiernemu Ojcu. Wieczny odpoczynek
racz im dać Panie……

9. Przyjmijmy umocnienie Bożym błogosławieństwem.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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