
SIEDEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 28 lipca 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Wraz z uczniami Chrystusa wypowiadamy dzisiaj słowa: „Panie, naucz nas modlić się”.
Życie duchowe, które nieustanie próbujemy w nas rozwijać, jest bowiem nie tylko owocem
naszych starań  i  wysiłków,  ale  nade  wszystko darem samego Boga.  Wierzymy,  że  przez
udział w niedzielnej Eucharystii Pan umocni w nas pragnienie modlitwy. 

2. Trwa okres letniego wypoczynku. Msze Święte w naszym kościele według wakacyjnego
porządku.  Wszystkim  odpoczywającym  na  wakacjach  i  urlopach  oraz  naszym  gościom
życzymy radość i pięknych chwil w gronie rodziny i przyjaciół. 

3.  W  najbliższych  dniach  przypadają  pierwszy  czwartek,  piątek  i  sobota  miesiąca.  W
pierwszy piątek po mszy św. o 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu do 19.30.
W pierwszą sobotę o  8.30 różaniec a o 9.00 msza św.
 W niedzielę po mszy św. o 10.30 procesja. Proszę asystę.

4. W czwartek 1 sierpnia wspominamy rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. 

5.  Wkrótce  rozpoczynamy  sierpień,  który  w  Polsce  jest  miesiącem  abstynencji.  Kościół
zachęca do powstrzymania się od napojów alkoholowych w duchu ofiary, dla kształtowania
właściwych postaw młodego pokolenia, a także jako wyraz wsparcia dla rodzin dotkniętych
problemem  alkoholowym.  Serdecznie  zapraszamy  do  podjęcia  tego  wyrzeczenia  oraz
wpisania się do sierpniowej księgi trzeźwości.

6.Dziękuję za ofiary złożone w 3-cią niedzielę miesiąca: 2 478 zł. na budowę nowej plebanii a
także kierowcom wspierającym zakup pojazdów dla misjonarzy 2 054 zł. 

7.Wyjazd szlakiem Papieskim 10.08. o g.5.00, potwierdzenie wyjazdu 1-4.08.br. Spotkanie
dla chętnych na wyjazd do Ziemi świętej 4.08. niedziela o g.16.00
Proszę  o  część  wpłaty  od  wyjeżdżających  27-28.08.  na  wycieczkę;  Braniewo,  Frombork,
Krynica Morska i Gdańsk.

8.Dziękuję  bardzo  P.  Marcinowi  Dereckiemu za  piękne  oczyszczenie  kamiennej  elewacji
kościoła z mchu, brudu….. teraz kamienie wyglądają lśniąco.

9. Zachęcamy do lektury wakacyjnych numerów prasy katolickiej.

10. Solenizantów i jubilatów ogarniamy serdeczną modlitwą i życzymy wszelkich Bożych
darów. 

11. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności; Halinę Liszewską z Cieszkowa
N. i Bartłomieja Szelugę z Baboszewa.  Wieczny odpoczynek…


