OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
17 czerwca 2018
XI Niedziela Zwykła

Dzisiejsza kolekta jest kolektą specjalną przeznaczoną
na pokrycie kosztów wymiany drzwi na probostwie.
Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!

1

O godz. 16.30 zapraszamy na Nieszpory.

2

W czwartek w liturgii przypada Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika.

3

Dobiega końca rok szkolny i katechetyczny. Wszystkich uczniów, rodziców,
nauczycieli i katechetów zapraszamy w piątek o godz. 8.00 na Mszę św. w ich
intencji.

4

W sobotę o godz. 6.00 z placu przy kościele wyjazd autokaru z pielgrzymami na
Podlasie.

5

W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
Kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.

6

W tym tygodniu odeszli na spotkanie z Panem:
+ Regina Nawalana
+ Urszula Michalak
+ Alojzy Jaskuła
+ Małgorzata Kubiczek
Wieczny odpoczynek…

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
10 czerwca 2018
X Niedziela Zwykła

Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na Wydział Teologiczny UŚ.
Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!
1

O godz. 16.30 zapraszamy na Nieszpory.
Dziś po każdej Mszy św. młodzież oazowa przeprowadzi tzw. „słodką niedzielę” można nabyć domowe wypieki, z których dochód będzie przeznaczony na rekolekcje
wakacyjne uczestników.

2

Obchody liturgiczne tygodnia:
- w poniedziałek Wspomnienie św. Barnaby, Apostoła;
- we wtorek Wspomnienie bł. Józefa Czempiela i Emila Szramka, kapłanów i Tow.,
męczenników;
- w środę Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, kapłana i dK;
- w czwartek Wspomnienie bł. Michała Kozala, bpa i męczennika.

3

W środę przypada wspomnienie objawień MB Fatimskiej. O godz. 17.00 zapraszamy
na Nabożeństwo fatimskie z procesją, a o 18.00 na Mszę św. ku czci MB Fatimskiej
o nawrócenie grzeszników i za chorych parafian.

4

W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca poświęcony Bożemu Miłosierdziu.
Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia po Mszy św. wieczornej.

5

W sobotę swoje urodziny obchodzi ks. Marek Wachowiak. O godz. 17.00
zapraszamy wszystkich wiernych na Mszę św. w intencji solenizanta.

6

Kolekta przyszłej niedzieli będzie kolektą specjalną przeznaczoną na pokrycie
kosztów wymiany drzwi na probostwie.

7

Informujemy, że od czerwca biuro cmentarne zostało przeniesione do kancelarii
parafialnej.

8

W tym tygodniu odszedł na spotkanie z Panem:
+ Józef Oleś
Wieczny odpoczynek…

