Ogłoszenia parafialne
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23 lipca 2022
Witamy jak najserdeczniej wszystkich gości przybywających do naszej parafii. Polecamy modlitwom
również wypoczywających na wakacjach i pozostających w domach.
W lipcu i w sierpniu obowiązuje porządek wakacyjny: w niedziele nie ma Mszy św. o godz. 13.00, a w
tygodniu o godz. 17.00, natomiast Biuro Parafialne czynne jest rano w poniedziałki i piątki od 9.00
do 10.00 i wieczorem od wtorku do czwartku po Mszy św. o godz. 18.00. Codziennie odmawiany jest
Różaniec o godz. 17.30.
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 o
godz. 17.30.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o pierwszych wnioskach z synodu, o lekarstwie na
klerykalizm oraz znaczeniu wakacyjnych wędrówek dla miłości małżeńskiej.
W poniedziałek wspomnienie św. Krzysztofa, patrona Księdza Biskupa. Zapraszamy wszystkich do
modlitwy w intencji naszego Pasterza, specjalna Msza św. w katedrze o godz. 17.00. We wtorek
obchodzimy wspomnienie św. Joachima i Anny, dziadków Pana Jezusa, a w piątek św. Marty, Marii i
Łazarza.
Dzisiaj zakończenie Mini-Pielgrzymka w naszej Parafii uroczystym błogosławieństwem i Apelem
Jasnogórskim. Pielgrzymi przybędą ok. godz. 20.30 Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w jej
przygotowanie i przeprowadzenie, Bóg zapłać.
W poniedziałek 1.08, przybędzie do nas ok. 100 osobowa grupa pielgrzymów z Gdańska, brakuje
jeszcze 60 noclegów, chętnych do przyjęcia pielgrzymów zapraszamy, by zgłosić się do zakrystii po
Mszy św. Pielgrzymi przybędą do nas ok. godz. 17.30.
Od poniedziałku 1.08 od godz. 12.00 do wtorku 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 30.07 odbędzie się diecezjalne dziękczynienie za beatyfikację Pauliny Jariot, założycielki
Apostolstwa Żywego Różańca w sanktuarium na Piaskach, rozpoczęcie o godz. 11.00, a Msza św. o
godz. 12.00 pod przewodnictwem Ks. Biskupa K. Włodarczyka.
Wychodząc z kościoła można zabrać pięknie przygotowane teksty o Różańcu za dusze w czyśćcu oraz
koronkę do krwawych łez Matki Bożej.
W ostatnim tygodniu zmarli: śp. Daniela Grabska l. 91, zam. ul. Golloba 6 oraz śp. Halina Pacholska
l. 89, zam. ul. Porazińskiej 7. Polećmy je Bożemu Miłosierdziu, Dobry Jezu a nasz Panie …..

