Ogłoszenia parafialne
XVI Niedziela Zwykła w ciągu roku
18 lipca 2020
Serdecznie witamy i pozdrawiamy wszystkich gości wypoczywających na terenie naszej
parafii i życzymy dobrej pogody, udanego wypoczynku oraz niezapomnianych przeżyć na
polskim wybrzeżu. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu
odpoczynku. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary,
nawróceniu.
Zachęcamy do udziału we Mszach św. w ciągu tygodnia oraz do nawiedzania
zabytkowej kaplicy, w której w ciągu dnia odbywa się adoracja Najświętszego
Sakramentu.
W najbliższą środę, 22 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Marii
Magdaleny – patronki przemiany i nawrócenia. Tego dnia zapraszamy również
na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy przed wieczorną Msza Świętą o godz.
17.30.
W czwartek, 23 lipca przypada święto Świętej Brygidy. Święty Jan Paweł II w 1999 roku
ogłosił Brygidę współpatronką Europy.
Tradycyjnie w ostatnią sobotę miesiąca po porannej Mszy św. odmówimy różaniec rodziców i
dziadków w intencji dzieci oraz wnuków.
Również w sobotę, 25 lipca przypada dzień św. Krzysztofa męczennika z połowy III wieku,
patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Warto
pamiętać o nim podczas wakacyjnych podróży, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało wrócić
do domu. Z racji wspomnienia tego Świętego pobłogosławimy nasze pojazdy mechaniczne i
będziemy się modlili o roztropne ich wykorzystywanie. Niech ta modlitwa nie ogranicza się do
jednego dnia w roku. Módlmy się często, aby nigdy nie zabrakło nam rozsądku i wyobraźni na
drodze. Błogosławieństwo kierowców, samochodów i innych pojazdów w sobotę po
wieczornej Mszy św.
Przy wyjściu z kościoła do nabycia prasa katolicka: Niedziela oraz Gość Niedzielny.
Intencje mszalne zamawiać można w kancelarii parafialnej oraz w zakrystii bezpośrednio po
Mszy św.
Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym parafianom i gościom za wszelkie ofiary składane
na potrzeby kościoła, a także za dzisiejsza tacę inwestycyjną. Regulujemy obecnie nasze
zobowiązania z prace wykonanie w naszym kościele.
Dziękujemy za wspólną modlitwę, życzymy radosnego oraz owocnego przeżywania
Dnia Pańskiego i całego tygodnia. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

