Ogłoszenia Parafialne na 12 lipca 2020 r.

Ogłoszenia Parafialne –

XV Niedziela zwykła „A”

12 lipca 2020 roku.

1. Dzisiaj przeżywamy XV Niedzielę zwykłą. W Ewangelii św. Pan Jezus zachęca nas, abyśmy
stawali się żyzną glebą, na której obficie zaowocuje ziarno Bożego Słowa. Koronka do Bożego
Miłosierdzia w łączności z wieczorną Mszą św. o godz. 18,oo. Bóg zapłać za ofiary złożone
dzisiaj na tacę na prace remontowe wykonywane na plebanii.

2. W poniedziałek wspominamy św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta; w środę św.
Bonawenturę – Biskupa i Doktora K-ła
, a w czwartek
NMP z Góry Karmel
.

3. W środę mija I rocznica śmierci ks. Grzegorza Lewandowskiego. Zapraszamy na Mszę
św. w jego intencji o godz. 7,oo i 8,oo.

4. Przypominamy, że podczas wakacji w dni powszednie nie ma Mszy św. o godz. 10,oo a w
niedziele o godz. 20,oo.

5. Intencje mszalne na ostatni kwartał tego roku oraz rezerwacje na I półrocze przyszłego
roku będziemy przyjmować w dawnym sklepiku we wtorek 14 lipca od godz. 7,3o.
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6. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” można przeczytać:
„Most nad niespokojną wodą” – pierwszej w USA czarnoskórej zakonnicy, której proces
beatyfikacyjny rozpoczął się w 2018 r.; „Maryja wciąż zadziwia” – o biblijnych podstawach
pobożności maryjnej; „Ostatnie spotkanie w Ratyzbonie” – o ostatnim spotkaniu papieża
seniora Benedykta XVI z jego bratem kapłanem; „W imię Ojca i ….. gaz do dechy!” – o
grzechach na drodze, które popełniamy jako kierowcy. Zachęcamy do nabycia i lektury.

7. W minionym tygodniu Bóg odwołał do wieczności: śp. Justynę Szwajsing lat 43; Józefa
Pałubińskiego lat 91; Izydora Chmielewskiego lat 81; Krystynę Rzepecką lat 88 i Helenę
Łuczak lat 97
, których ze wszystkimi
Zmarłymi polecamy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…….

8. Na czas wydawania obfitych owoców zasiewu ziarna Bożego Słowa w naszych sercach
przyjmijmy wsparcie Bożym błogosławieństwem.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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