Ogłoszenia parafialne
XVII Niedziela Zwykła w ciągu roku
24 lipca 2021
Pozdrawiamy i witamy gości, którzy przebywają na terenie naszej parafii. Życzymy
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 zabytkowej
kaplicy, w której trwa adoracja Najświętszego Sakramentu w dni powszednie od 9.30 do
17.30 i w Niedziele od 12.00 do 17.30.
Wspominamy dziś św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w
niebezpieczeństwach. Po Mszy św. o godz. 19.00 błogosławieństwo pojazdów przed
kościołem. Pamiętajmy, że błogosławieństwo nie zwalnia nas z obowiązku zachowania
rozsądku i wyobraźni na drodze.
Jutro o godz. 19.00 kolejny koncert w naszym kościele w ramach wieczorów
muzycznych, który wypełnią utwory barokowe i współczesne w wykonaniu Elżbiety Rosińskiej
– akordeon i Mirosława Pachowicza – fagot. Będzie też okazja do poznania roli muzyki w
twórczości Stanisława Lema, którą przedstawi Agnieszka Orlicz. Wstęp wolny.
W kalendarzu liturgicznym obchodzimy w tym tygodniu:
► w poniedziałek wspomnienie św. Joachima i Anny – pamiętajmy w modlitwie o naszych
babciach i dziadkach;
► w czwartek wspomnienie św. Marty;
► w sobotę wspomnienie św. Ignacego z Loyoli.
Przy wyjściu z kościoła do nabycia prasa katolicka: Niedziela i Gość Niedzielny.
Po Mszy św. o godz. 10.30 i 12.00 zapraszamy do naszej parafialnej kawiarenki.
Bardzo dziękujemy za ofiary złożone w minionych tygodniach na cele wspólnoty
parafialnej i utrzymanie świątyni. Niech dobry Bóg swoim błogosławieństwem wynagradza
za modlitwę oraz za wszelką dobroć i życzliwość.
Odpowiadając na sytuację osób dotkniętych powodzią w Europie, przewodniczący Konferencji
Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki ogłosił, iż dzisiejsza Niedziela będzie „Dniem
solidarności z poszkodowanymi w powodziach i nawałnicach w Europie”. Przy wyjściu z
kościoła można złożyć ofiarę na rzecz osób potrzebujących.
Na koniec pomódlmy się za zmarłych: z naszych rodzin, przyjaciół oraz budowniczych i
dobrodziejów tego kościoła. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

