Ogłoszenia Parafialne na 9 sierpnia 2020 roku.

Ogłoszenia Parafialne –

XIX Niedziela zwykła „A”

9 sierpnia 2020 roku.

1. Dzisiaj przeżywamy już XIX Niedzielę zwykłą. Chrystus kroczący po jeziorze przypomina
nam, że jeśli Mu zaufamy i zawierzymy, to On zapewni nam bezpieczeństwo w naszym życiu.
Koronka do Bożego Miłosierdzia w łączności z wieczorną Mszą św. o godz. 18,oo. Serdecznie
zapraszamy.

2. Bóg zapłać wszystkim za ofiary złożone dzisiaj na tacę oraz składane w inny sposób z
przeznaczeniem na trwające usuwanie zabrudzeń spowodowanych ogrzewaniem kościoła oraz
planowanym remontem elewacji zewnętrznej Kościoła Nawiedzenia i wymianą naświetli
dachowych w stropodachu kościoła.

3. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w trosce o zdrowie bliźnich zachowują w
kościele reżim sanitarny i podejmują niewątpliwy trud zakładania maseczek. Zachęcamy
wszystkich do przestrzegania zaleceń sanitarnych w naszym codziennym życiu.

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

5. W tym tygodniu obchodzimy: w poniedziałek Święto św. Wawrzyńca – diakona i Męczennika;
we wtorek
wspomnienie św. Klary – dziewicy
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; w piątek
wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego – kapłana i Męczennika
.

6. W sobotę przypada Uroczystość Wniebowzięcia NMP – 100. Rocznica Cudu nad Wisłą.
Msze św. o godz. 7,3o; 9,oo; 10,15 i 18,oo
. Zapraszamy do wspólnej modlitwy za Ojczyznę szczególnie podczas Mszy św. o godz. 10,15.
Błogosławieństwo ziół i kwiatów w sobotę w łączności z każdą Mszą św.

7. W związku z trwającą pandemią i koniecznością przeniesienia na wrzesień uroczystości I
Komunii św. Rodzice niektórych dzieci w porozumieniu z siostrami zadecydowali o
indywidualnym toku przygotowań swoich dzieci. Kilkoro dzieci już przystąpiło do I Komunii św.
W najbliższą niedzielę o godz. 11,3o kolejne dzieci przeżyją swoją uroczystość I Komunii św.

8. Nowo otwarte Niepubliczne Przedszkole przy ul Glinki 32, E2 zaprasza chętnych. Są jeszcze
wolne miejsca.

9. Przypominamy, że XXXI Pielgrzymka Maksymiliańska w intencji otrzeźwienia Narodu
rozpocznie się Koronką do Bożego Miłosierdzia 14 sierpnia o godz. 15,oo w Kościele pw. NSPJ
przy Placu Piastowskim, następnie wymarsz do Kościoła pw. Św. Maksymiliana na Osowej
Górze i udział w Sumie Odpustowej o godz. 18,oo.

10. W setną Rocznicę Cudu nad Wisłą zapraszamy do modlitwy o Cud nad Brdą. W sobotę 15
sierpnia o godz. 20,oo z kościoła Ojców Jezuitów w ciszy za Najświętszym Sakramentem
wyruszy
Proc
esja Mężczyzn
; w tym samym czasie z kościoła Ojców Kapucynów wyruszy ze śpiewem
Procesja Kobiet
. Obie procesje spotkają się na Starym Rynku, odśpiewają Bogurodzicę i razem udadzą się do
katedry na nabożeństwo. Serdecznie zapraszamy kobiety i mężczyzn do udziału w tych
procesjach. Na procesje zabieramy i zakładamy maseczki.

11. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” warto przeczytać:
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„Droga donikąd” – o ostatnich profanacjach w Warszawie; „Dogmat o wniebowzięciu NMP”;
„Ciasna brama” – dwa wymiary wąskiej drogi nawrócenia; „Męczennik z alpejskiej wioski” –
historia austriackiego rolnika, który samotnie przeciwstawił się hitleryzmowi. Zachęcamy do
nabycia i lektury.

12. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczyli: śp. Petronela Kołodziejczak lat 88;
Edward Flis lat 87; Krystyna Fertykowska lat 73; Helena Dołgoszyja lat 97; Marceli Bilecki
lat 85; Jan Nadaliński lat 73 i Eugenia Szelągowska lat 82
, których ze wszystkimi Zmarłymi powierzamy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek…….

13. Na pełne zaufanie Chrystusowi wkraczającemu na wzburzone fale naszego życia
przyjmijmy umocnienie Bożym błogosławieństwem.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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