
JEDENASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 14 czerwca 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Przeżywamy czerwiec, miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zapytajmy:
na ilu nabożeństwach czerwcowych byłem (byłam), ile razy pobożnie odmówiłem Litanię do
Serca  Pana  Jezusa  czy  Koronkę  do  miłosierdzia  Bożego  albo  Akt  poświęcenia  rodzaju
ludzkiego, może jakąś inną modlitwę wynagrodzenia i przebłagania, ile chwil poświęciłem na
cichą adorację i rozmowę z Bogiem ukrytym w Najświętszym Sakramencie? 

2.  Dziękujemy  uczestnikom  procesji  Bożego  Ciała.  Chociaż  z  racji  bezpieczeństwa
uroczystości  były  ograniczone  przeżywaliśmy  jedno  z  najpiękniejszych  świąt  katolickich.
Serdecznie  dziękuję  wspólnocie  Kościoła  Domowego za  przygotowanie  pięknego ołtarza.
Dziękuję chórowi parafialnemu wraz z nowym organistą P. Kamilem Wolińskim, orkiestrze,
strażakom, ministrantom od najmłodszych po maturzystów i starszych.

3. W czwartek, 18 czerwca, zakończenie tradycyjnej oktawy uroczystości Bożego Ciała. Po
wieczornej Mszy Świętej o godz.18.00 wyruszy procesja wokół kościoła. Prosimy asystę. Na
zakończenie mszy św. poświęcenie wianków. 

4.  W piątek,  19 czerwca,  w kalendarzu  liturgicznym przypada uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Jest to też Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów.

5. W sobotę, 20 czerwca, w liturgii będziemy czcili Niepokalane Serce Najświętszej Maryi
Panny.  Gorąco  zachęcam  do  licznego  udziału  w  liturgii  i  wspólnotowej  modlitwie  tych
najbliższych uroczystych dni.

6.  W  sobotę  przypada  też  ustanowiony  przez  Zgromadzenie  Ogólne  ONZ w 2000  roku
Międzynarodowy Dzień Uchodźcy. Przypomnijmy: uchodźca, to osoba, która z powodu obaw
przed  prześladowaniem  ze  względu  na  rasę,  religię,  narodowość,  poglądy  polityczne
pozostaje poza swoim krajem i nie może liczyć na ochronę swoich praw w kraju ojczystym.
Takich osób na całym świecie są setki tysięcy. W naszych modlitwach starajmy się przynieść
im ulgę w ich cierpieniach.

7. Spotkania dla dzieci kl. IV przygotowujących się do odnowienia przyrzeczeń chrztu św. w
środę o 16.30 kl. IV A, w czwartek o 16.30 kl. IV B. 
Dzisiaj spotkanie z kandydatami do bierzmowania po mszy św. o 10.00 a z rodzicami dzieci
kl. III po mszy św. o 17.00

8.  W tym tygodniu  został  złożony  na  cmentarzu  pomnik  dla  ś.p.  Ks.  Prałata  Stanisława
Welenca  oraz  płyta  przy  kościele  na  grobie  ś.p.  Rodziny  Wołowskich.  Koszt  17.240  zł.
Zebraliśmy 18.165 zł. Zostało 925 na obłożenie kostką. Wszystkim ofiarodawcom dziękuję.

9.  Za tydzień  trzecia  niedziela  miesiąca  złożone ofiary  przeznaczamy na prace w parafii.
Wykonaliśmy meble w kancelarii  nowej plebanii. Koszt 7.000 zł. oraz zrobiliśmy przedpłatę
na kostkę granitową 10.000 zł. Serdecznie dziękuję za składane ofiary w każdą niedzielę.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zgromadzenie_Og%C3%B3lne_ONZ

