OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XI Niedziela Zwykła
18 czerwca 2017r.
1. Przeżywamy Oktawę Bożego Ciała. Dziś nabożeństwo czerwcowe i procesja
o godz. 16.30. W pozostałe dni oktawy Bożego Ciała procesje eucharystyczne
połączone będą z nabożeństwami czerwcowym po Mszy św. wieczornej.
Zapraszamy wszystkich, a zwłaszcza dzieci do sypania kwiatków.
2. W poniedziałek – 19 czerwca po Mszy św. o godz. 17.00 i nabożeństwie
czerwcowym spotkanie Rycerstwa Niepokalanej oraz kandydatów
do bierzmowania z I klas gimnazjalnych.
3. W tym tygodniu będziemy przeżywać: w środę - wspomnienie św. Alojzego
Gonzagi, zakonnika; w piątek – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
– z racji uroczystości w tym dniu nie ma postu; w sobotę – Uroczystość
Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
4. We środę – 21 czerwca – spotkanie przygotowujących się do bierzmowania
z II klas gimnazjalnych o godz. 18.00 – obecność obowiązkowa.
5. W najbliższy piątek zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Na Mszy
św. o godz. 8.00 będziemy modlić się w intencji wszystkich, którzy
rozpoczynają wakacje: dzieci, młodzieży, nauczycieli i katechetów o bł. Boże
i potrzebne łaski na czas wakacji! Bardzo prosimy zwłaszcza dzieci i młodzież,
aby nie zapominali o Panu Bogu w czasie wolnym od zajęć szkolnych!
Z bogatymi propozycjami spędzenia czasu z Bogiem można zapoznać się
z plakatów, które znajdują się w gablocie przy wyjściu z kościoła!
6. Trwają zapisy na 30. FSM w Kalwarii Pacławskiej, które odbędzie się w dniach
od 23 do 29 lipca. Zapraszamy na nie młodzież od 3 klasy gimnazjum. Zapisy
w zakrystii oraz przez parafialną stronę internetową. Pierwsze spotkanie
odbędzie się 1 lipca w salce klasztornej, za wyjazd odpowiedzialny jest o. Jacek
Wójtowicz.
7. Ogłoszenia spoza parafii: Mamy kilka zaproszeń na pielgrzymki: na Jasną Górę,
do Rzymu i do Fatimy. Na Mszę św. za Ojczyznę zaprasza parafia św. Wojciecha
dnia 19.06. o godz. 18.00; Akcja Charytatywna „Pomagam Ci” zaprasza
wszystkich poszkodowanych na spotkanie do OO. Kapucynów, dnia 21
czerwca o godz. 18.00 – szczegóły tych informacji znajdziecie na plakatach.

