Ogłoszenia parafialne
X Niedziela Zwykła w ciągu roku
5 czerwca 2021
Pozdrawiamy i witamy gości, którzy przebywają na terenie naszej parafii. Życzymy
dobrej pogody, udanego wypoczynku oraz opieki patrona Św. Andrzeja Boboli. Zapraszamy
do udziału w Mszach św. w ciągu tygodnia o godz. 9:00 lub 18.00. Zachęcamy do
nawiedzenia naszej zabytkowej kaplicy, w której trwa całodzienna adoracja Najświętszego
Sakramentu w dni powszednie od 9.30 do 17.00 i w Niedziele od 13.00 do 17.00.
Dziękujemy wszystkim, którzy w miniony czwartek uczestniczyli w procesji
eucharystycznej. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do osób, które pomogły nam
utworzyć tegoroczny ołtarz przy naszym kościele i zaangażowały się w przygotowanie tej
uroczystości. Do czwartku trwa oktawa Bożego Ciała. Procesja przy kościele codziennie
o godz. 17.30. Zapraszamy dziewczynki sypiące kwiatki oraz dzieci komunijne do
uczestnictwa we wspólnej modlitwie.
W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu będziemy
modlić się o uświęcenie kapłanów. Jest to inicjatywa zapoczątkowana przez św. Jana Pawła II w
1995 roku. Prośmy, aby serca kapłanów i każdego z nas Chrystus uczynił według Serca
swego. Msze Święte będziemy sprawować o godz. 9.00 i 18.00. Ze względu na uroczystość
nie obowiązuje w tym dniu wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
Za tydzień o godz. 16.00 Msza św. z modlitwą o znalezienie dobrej żony i dobrego
męża. Po Eucharystii prelekcja pani Ewy Kuczkowskiej – psychologa.
Dzisiaj można poprzeć swoim podpisem projekt ustawy chroniącej wszystkie
nienarodzone dzieci. Ta inicjatywa ma przede wszystkim powstrzymać falę aborcji
farmakologicznych. Podpisy będą zbierane po Mszy świętej. Jednocześnie dziękujemy ludziom
dobrej woli za podjętą inicjatywę pro life oraz osobom, które ten projekt popierają zgodnie z
Przykazaniem Bożym: nie zabijaj.
Przy wyjściu z kościoła dostępne są tygodniki: „Niedziela” i „Gość Niedzielny” oraz nowa
książka ks. dra infułata Stanisława pt. „Myśli na co dzień i od święta”.
Dziękujemy naszym parafianom i gościom za ofiary składane na potrzeby parafii. Za
tydzień przypada druga niedziela miesiąca – taca przeznaczona będzie na cele inwestycyjne. W
miesiącu maju zainstalowaliśmy szóstą (ostatnią) lampę doświetlającą ołtarz i nasze
prezbiterium, której koszt wyniósł 2 tyś. zł. Dalszy etap modernizacji oświetlenia w kościele
planujemy wykonać jesienią tego roku.
Solenizantom i jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia. Wszystkim uczestnikom
liturgii życzymy obfitości Bożych łask i dobrej Niedzieli!

