Ogłoszenia parafialne
XVII Niedziela zwykła 26.07.2020 r.
25 lipca 2020

św. Joachim i Anna

Witamy jak najserdeczniej wszystkich gości przybywających do naszej parafii, polecamy modlitwom
również wypoczywających na wakacjach i na urlopach. W lipcu i w sierpniu obowiązuje porządek
wakacyjny: w tygodniu nie ma Mszy św. o godz. 17.00, a w niedziele o godz. 13.00. Biuro Parafialne
czynne jest rano od 9.00 do 10.00 w poniedziałek, środę i piątek oraz po Mszy św. wieczornej od
poniedziałku do czwartku.
Jutro zakończenie Mini-Pielgrzymka w naszej Parafii. Przyjęcie pielgrzymów wraz z
błogosławieństwem pielgrzymim i Apelem Jasnogórskim ok. godz. 20.30. Dziękujemy wszystkim
zaangażowanym w jej przygotowanie i przeprowadzenie. Bóg zapłać.
Od soboty 1.08 od godz. 12.00 do niedzieli 2.08 istnieje możliwość uzyskania odpustu zupełnego
Porcjunkuli za pobożne nawiedzenie kościoła parafialnego i odmówienie Ojcze nasz i Wierzę w Boga
oraz modlitwy w intencjach Ojca św.
W sobotę 01.08 przybędzie do nas ok. 30 osobowa grupa pielgrzymów z Gdańska. Brakuje jeszcze
ok. 15 noclegów. Chętnych do przyjęcia pielgrzymów zapraszamy, by zgłosić się do zakrystii po Mszy
św. Pielgrzymi przybędą do nas ok. godz. 17.30 a o 21.00 będzie Apel Jasnogórski z pielgrzymami.
W poniedziałek wystawienie Najświętszego Sakramentu od godz. 17.30, we wtorek Nabożeństwo do
św. Mateusza po Mszy św. o godz. 18.00, a w środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Pary przygotowujące się ślubu informujemy o wakacyjnym kursie przedmałżeńskim od 14.08,
dodatkowe informacje w gablotce.
Dzisiaj obchodzimy wspomnienie świętych Joachima i Anny dziadków Pana Jezusa. Nie zapominajmy
o modlitwie za naszych dziadków. W sobotę pierwsza sobota miesiąca Msza św. Fatimska o godz.
12.00. o godz. 11.15 Różaniec. W przyszłą niedzielę 2.08 w czasie Mszy św. o godz. 10.00
odnowienie przyrzeczeń małżeńskich par które ślubowały w sierpniu.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o duchowym znaczeniu choroby oraz wspomnienie
o śp. Kard. Grocholewskim. Do Przewodnika dołączono bezpłatny dodatek 5 min z Bogiem. Modlitwy
na każdy dzień sierpnia.
W ostatnim tygodniu zmarł: śp. Maria Szopińska l. 64, zam. ul. Żychonia. Polećmy ją Bożemu
Miłosierdziu, Dobry Jezu a nasz Panie …..

