Ogłoszenia Parafialne na 26 lipca 2020 r.

Ogłoszenia Parafialne –

XVII Niedziela zwykła „A:

26 lipca 2020 roku.

1. Dzisiaj przeżywamy już XVII Niedzielę zwykłą, ostatnią wakacyjnego lipca. W Ewangelii św.
Chrystus Pan poucza nas, że Królestwo Niebieskie jest drogocenną perłą i najcenniejszym
skarbem, o które powinniśmy zabiegać przez całe życie. Po wieczornej Mszy św. o godz. 18,oo
zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia w intencji pielgrzymów zdążających pieszo na
Jasną Górę oraz w intencji Babć i Dziadków z racji przypadającego dzisiaj
wspomnienia świętych Joachima i Anny
– Rodziców Matki Bożej i Dziadków Pana Jezusa.

2. W środę wspominamy św. Martę; w piątek św. Ignacego z Loyoli – kapłana, a w sobotę św.
Alfonsa Marię Liguoriego – biskupa i doktora K-ła
. Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia życzymy obfitości Bożych łask oraz
wszelkiej pomyślności.

3. W piątek 31 lipca przed Tronem Jasnogórskiej Pani staną nasi pielgrzymi. Wspierajmy ich
pielgrzymi trud naszymi modlitwami.

4. W sobotę 1 sierpnia przypada 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Naszą
modlitwą i wdzięczna pamięcią obejmijmy wszystkich, którzy oddali swoje życie za wolność
naszej Ojczyzny. Tego dnia przypada I sobota miesiąca. Po Mszy św. o godz. 7,oo różaniec
wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi za grzeszników.
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5. W przyszłą niedzielę 2 sierpnia z racji I niedzieli miesiąca w Kościele Nawiedzenia
wystawienie i indywidualna Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 14,oo. Udajmy się
tam na chwilę modlitwy o trzeźwość naszego Narodu. Tego dnia, jak w latach poprzednich,
gościć będziemy 50. pieszych pielgrzymów idących z Gdyni na Jasną Górę. Przybędą do nas
ok. godz. 11,oo na południowy odpoczynek. Pragniemy ich serdecznie ugościć, nakarmić
kanapkami i napoić. Chętnych parafian do pomocy w tej gościnie ( panie i panów ) zapraszam
na spotkanie organizacyjne w środę o godz. 19,oo w salce nr 2. W tym roku ze względu na
pandemię nie będziemy mogli liczyć na pomoc wojska.

6. Kontener na makulaturę zostanie podstawiony przy kościele w poniedziałek 27 lipca w godz.
przedpołudniowych, a zabrany w piątek 31 lipca w godz. południowych. Bardzo prosimy
naszych Parafian, aby przy okazji wakacyjnych porządków przynieśli swoją makulaturę i w ten
sposób wspomogli naszych misjonarzy. Bóg zapłać.

7. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” warto przeczytać:
„Żegnamy człowieka niezwykłego” i „W służbie trzech papieży” – o zmarłym kardynale Zenonie
Grocholewskim; „Ofiarowałem wszystko Jezusowi za nawrócenie grzeszników” – o 14. letnim
Angiolino Bonettym, zmarłym w opinii świętości; „Proszę, zobacz mnie” – o indywidualnym
podejściu do wychowania dzieci. Do „Przewodnika” dołączony jest „Modlitewnik na każdy dzień
sierpnia”. Zachęcamy do nabycia i lektury.

8. W minionym tygodniu z naszej parafialnej wspólnoty próg wieczności przekroczyły: śp. Jolan
ta Bentkowska lat 54; Wiesława Kuśnierz lat 71; Gertruda Domińska lat 89; Władysława
Guzek 85; Helena Gawrych lat 77; Krystyna Jędrusińska lat 92; Krystyna Górska 69 i
Feliksa Maciejewska lat 85
, które ze wszystkimi Zmarłymi powierzamy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek…

9. Na skuteczne zdobywanie drogocennego skarbu Królestwa niebieskiego w naszym
codziennym życiu przyjmijmy wsparcie Bożym błogosławieństwem.
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Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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