OGŁOSZENIA
PARAFIALNE
19 - 26. 06. 2022.
XII NIEDZIELA ZWYKŁA.
Dziś przypada dwunasta niedziela zwykła w roku liturgicznym. Centrum każdej niedzieli jest Eucharystia,
czyli pamiątką męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Te wydarzenia zbawcze przypominają nam o wielkiej
miłości Boga do człowieka. Niech ta świadomość towarzyszy nam na drogach nowego tygodnia.
Nasza dzisiejsza ofiara, o którą prosimy, przeznaczona jest na potrzeby Stolicy Apostolskiej, jako
tak zwane Świętopietrze. Bóg zapłać za każdą ofiarę.
W poniedziałek – Międzynarodowy Dzień Uchodźcy ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne
Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2000 roku. Będziemy modlić się za wszystkich, którzy z różnych
względów musieli opuścić kraj ojczysty, aby byli otaczani szacunkiem i doświadczali niezbędnej pomocy i
życzliwości wśród innych narodów.
We wtorek – Wspomnienie świętego Alojzego Gonzagi, zakonnika.
W środę – O godzinie 17.00 Nieustająca Nowenna do naszej Patronki. Serdecznie zapraszamy do
licznego udziału. Kancelaria Parafialna będzie do dyspozycji o stałych i zwykłych porach.
O godzinie 9.00 Msza święta na zakończenie roku szkolnego. Serdecznie zapraszamy wszystkich
uczniów Szkoły Podstawowej Nr 45, nauczycieli, wychowawców, rodziców i dziadków do wspólnego
dziękowania za wszystkie łaski otrzymane w minionym roku szkolnym. Okazja do Spowiedzi świętej we
wtorek od godziny 17.00 i w środę od 8.30.
W czwartek – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA. Tego dnia przypada
Dzień Ojca. Żyjącym będziemy wypraszać obfitość Bożego błogosławieństwa, a zmarłym – wieczną nagrodę.
W piątek – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIETSZEGO SERCA PANA JEZUSA. Z racji tej uroczystości nie
obowiązuje tego dnia wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
W sobotę – Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. O godzinie 16.00
koncert organowy w wykonaniu Józefa Skrzeka, a potem wyjątkowo o godzinie 16.30 Msza święta, jako
podziękowanie za życzliwość i pomoc okazywaną naszej parafii i z prośbą o Boże błogosławieństwo
i opiekę naszej Patronki dla wszystkich dobrodziejów naszej parafii wspierających nas ofiarnością
i pracą.
Przyszła niedziela – XIII NIEDZIELA ZWYKŁA. Jak, co roku w IV niedzielę czerwca, obchodzić
będziemy Uroczystość Odpustową ku czci naszej Patronki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Uroczystej
Sumie o godzinie 11.30 przewodniczyć będzie ksiądz Prałat Jan Morcinek, a odpustowe Słowo Boże głosić nam
będzie ksiądz Dziekan Andrzej Noras, proboszcz parafii świętego Antoniego Padewskiego na Dąbrowce Małej.
Suma odpustowa odprawiona zostanie za wszystkich Parafian, za ++ Parafian i o nowe powołanie
kapłańskie z naszej parafii. Wszystkich Parafian, całymi rodzinami serdecznie zachęcamy do świętowania
parafialnego odpustu przez udział we Mszy świętej. Nasza odpustowa ofiara przeznaczona będzie na bieżące
potrzeby naszej parafii. Polecamy ten cel życzliwej ofiarności Parafian. Bóg zapłać. Każdą złożoną ofiarę
niech Pan Bóg wynagradza!
W tym roku też chcemy wesprzeć Hospicjum „Cordis” naszym odpustowym konkretnym darem.
Potrzebne są pampersy dla dzieci, pieluchomajtki dla dorosłych, podkłady higieniczne, ręczniki papierowe,
chusteczki nawilżane, jednorazowe maszynki do golenia, worki na śmieci, proszki i płyny do prania i płukania
tkanin, płyny do mycia uniwersalne, do mycia szyb, mydło w płynie, Domestos, Cif. Wszystkie te produkty można
przynosić przez dwie najbliższe niedziele do kościoła lub zakrystii. Za każdą tak okazaną pomoc w imieniu
pensjonariuszy i personelu Hospicjum „Cordis” składamy serdeczne Bóg zapłać!
Ofiara tydzień temu nasza comiesięczna specjalna na potrzeby parafii wyniosła 2.468 złotych,
a w skarbonce na potrzeby Hospicjum „Cordis” zebraliśmy kolejne 72 złote. Bóg zapłać za każdą ofiarę złożoną
w kościele bądź bezpośrednio na konto parafii.
Bóg zapłać za liczny udział w Bożym Ciele, służbie liturgicznej, chórowi, kantorkom Panu Organiście
i Kościelnemu, przygotowującym ołtarze, niosącym baldachim i nagłośnienie. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty na
Boże Ciało. Bóg zapłać za każdą dbałość o nasz kościół okazaną przez ofiary składane na jego potrzeby i za
każde dobro sobie okazywane.
Polecamy nowy numer „Gościa Niedzielnego” i extra „Gościa Niedzielnego” poświęconego cudom
Eucharystycznym, nowy wakacyjny numer Małego Gościa”. Są Wiadomości Parafialne, zachęcamy do
słuchania Radio eM.

Każdy potrzebuje Komunii: dobrzy, aby pozostali dobrymi, i źli, aby stali się dobrymi.
(święty Jan Bosko)

