
TRZYNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 28 czerwca 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Kończy się czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Jednak nadal pamiętajmy o powinności wynagradzania Bożemu Sercu za popełniane
grzechy, za wszelkie zniewagi i nasze braki w wierze, nadziei i miłości.

2. Jutro, 29 czerwca, przypada uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W kalendarzu
liturgicznym czcimy ich  razem,  bo są dwoma wielkimi  filarami,  na których wsparty  jest
Kościół  rzymski.  Tradycja  głosi,  że  ponieśli  śmierć  męczeńską  tego  samego  dnia.  Ich
wstawiennictwu  będziemy  polecać  Bożej  opiece  wierzących,  zwłaszcza  pasterzy
Chrystusowej owczarni. Swoimi modlitwami obejmijmy również papieża Franciszka – Piotra
naszych czasów. Składane w tym dniu ofiary przeznaczamy na potrzeby Stolicy Apostolskiej,
tzw. świętopietrze. Polecam ją ofiarności parafian.

3.  W  środę  powierzymy  naszą  codzienność  Matce  Bożej  Nieustającej  Pomocy  podczas
nowenny po mszy św. o g. 18.00. Do omodlenia mamy w tym czasie tyle spraw, a Jej Serce,
wypełnione miłością macierzyńską i niezrównaną dobrocią, wsłuchuje się w nasze błagania.

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
W czwartek podczas Mszy Świętej dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o
nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek
pragniemy  wypełnić  prośbę  Pana  Jezusa  o  modlitwę  wynagradzającą  za  grzechy  nasze  i
całego świata, co uczynimy podczas adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 do
18.00. Msza Święta wynagradzająca Bożemu Sercu w naszym kościele  o godz.  18.00. W
sobotę czcimy Matkę Najświętszą i  powierzamy Jej  matczynej  opiece naszą codzienność.
Serdecznie zapraszam na Eucharystię i pierwszosobotnie nabożeństwo ku czci Niepokalanego
Serca Matki Bożej o godz. 8.30 różaniec a o 9.00 msza św. 
5.  Za tydzień pierwsza niedziela  miesiąca,  zapraszam na wspólny różaniec  o 11.15 przed
wystawionym  Najświętszym  Sakramentem.  W  tym  czasie  okazja  do  spowiedzi.  Nie  ma
procesji.

6. Jeszcze przed wakacyjnym wyjazdem warto skorzystać z sakramentu pokuty. Wszystkim
wyjeżdżającym życzę, aby wakacje, urlop był miłym wypoczynkiem, ale też czasem pełnym
dobra i wzrostu duchowego.

7.  Dziś  podczas  mszy  św.  o  g.10.00  dziękujemy  Bogu  za  rok  szkolny  i  prosimy  o
błogosławieństwo na czas wakacji.
Mierzenie strojów komunijnych dla dz. kl. III jutro; /poniedziałek 29.06./ I-sza grupa o g.
18.00, II-ga grupa o 18.45 w salce w  ,,organistówce”.
8.Dziękuję za ofiary złożone w trzecią niedzielę miesiąca 3056 zł. Obecnie kończymy prace
instalacji elektrycznej i alarmowej.
9. Za śmieci na cmentarzu  zapłaciliśmy 2235 zł. Proszę o nie wyrzucanie całych zniczy a
tylko wymianę wkładów.

10. Z racji pandemii nie zmienia się porządek Mszy św. niedzielnych w okresie wakacji.
Msze św. jak obecnie będą w niedziele o  8.00,  10.00,  11.45     i  17.00.


