Ogłoszenia parafialne
XII Niedziela Zwykła w ciągu roku
19 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, a w niedziele od 13.00 - do godz. 17.00.
Przez cały miesiąc nabożeństwo czerwcowe codziennie o godz. 17.30.
W okresie wakacyjnym już od dziesięciu lat zapraszamy na cotygodniowe poniedziałkowe
koncerty w ramach „Wieczorów Muzycznych u św. Andrzeja Boboli”. W najbliższy
poniedziałek o godz. 19.00 wystąpi: Monika Dzuła-Radkiewicz – gitara, Natalia KrajewskaKitowska – sopran, Paweł Zaganczyk – akordeon. Wstęp wolny.
W środę będziemy obchodzili Dzień Ojca. Na Mszach Świętych w szczególny sposób
będziemy się modlić za wszystkich ojców w naszej parafii, by wzorem św. Józefa odważnie
podejmowali wyzwania wynikające z ich powołania.
W czwartek 24 czerwca przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, który
wzywał do nawrócenia i przygotował drogę Jezusowi. Wskazał Jezusa jako Baranka Bożego.
Zbliża się koniec roku katechetycznego i szkolnego. Przypominamy dzieciom, młodzieży i
rodzicom, że każde dzieło, aby przyniosło dobre owoce i było dobrze zakończone, powinno być
ofiarowane Panu Bogu. Niech nie zabraknie naszego dziękczynienia w nadchodzących
dniach. W piątek o godz. 18.00 będziemy modlić się o dobre przeżycie czasu
wakacji. Niech będzie to błogosławiony czas wypoczynku, regeneracji sił, ale także
duchowego wzrostu.
W sobotę po porannej Mszy św. różaniec rodziców i dziadków w intencji dzieci oraz
wnuków.
Rodziców dzieci z naszej parafii, które chciałyby przystąpić do Pierwszej Komunii
Świętej w przyszłym roku, prosimy o zgłoszenie się do ks. Wojciecha.
Nasza parafia organizuje spływ kajakowy rzeką Wierzycą w dniach 19-23 lipca dla
starszej młodzieży oraz studentów. Zapraszamy także do udziału w pielgrzymce
rowerowej z Gdańska na Jasną Górę w dniach 5-10 lipca. Szczegółowe informacje w
zakrystii.
(Po Mszy św. o 10.30 i 12.00 zapraszamy do naszej parafialnej kawiarenki).
Przy wyjściu z kościoła do nabycia prasa katolicka: Niedziela i Gość Niedzielny.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary składane na potrzeby kościoła. Dziękujemy
także osobom, które pomagają nam w różnych pracach.
Solenizantom i jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia. Wszystkim uczestnikom
liturgii życzymy obfitości Bożych łask i dobrej Niedzieli!

