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OGŁOSZENIA PARAFIALNE - XV NIEDZIELA ZWYKŁA
1. W tym tygodniu w liturgii Kościoła obchodzimy:
 W poniedziałek święto Św. Benedykta – patrona Europy.
 We wtorek św. Brunona z Kwerfurtu
 W środę świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta.
- Także w środę 13 lipca przypada kolejny dzień fatimski. Zapraszamy wszystkich
czcicieli Matki Bożej na Mszę św. wieczorną, po której odprawimy Nabożeństwo
Fatimskie z procesją do jednej z przydrożnych kaplic maryjnych na terenie parafii.
Prosimy o przyniesienie ze sobą świec.
 W czwartek po Mszy św. wieczornej zachęcamy do prywatnej adoracji Najśw. Sakr.
 W piątek obchodzimy święto św. Bonawentury – franciszkanina.
 W sobotę czcimy Najświętszą Maryję Pannę z Góry Karmel (M.B. Szkaplerzną)
2. Dzieci zapraszamy przez całe wakacje do przyklasztornej świetlicy, która jest
czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 11.00-17.00.
3. Pragniemy gorąco podziękować tym wszystkim, którzy wspierają budowę nowego
kościoła. W minioną niedzielę zebraliśmy na tacę i w kopertach 3790 zł. plus
indywidualne ofiary w kwocie 1900 zł. Cały ten fundusz, jak i każdy wasz datek w
najbliższym czasie przeznaczony zostanie na wyłożenie posadzki granitowej. Prace
rozpoczną się już jutro i potrwają ok. miesiąca. Prosimy o modlitwy w tej intencji.
4. Dziękujemy także tym parafianom, którzy w dniu wczorajszym pomogli nam
wykonać tymczasowy podjazd dla wózków i niepełnosprawnych. Docelowy podjazd
zostanie wykonany w późniejszym terminie.
5. W naszej wspólnocie zakonnej i parafialnej pragniemy serdecznie powitać
o. Radomiła Wójcikowskiego, którego mogliśmy już dzisiaj poznać, gdyż wygłosił
do nas kazanie. Będzie on pełnił w naszej wspólnocie funkcję wikariusza parafii.
O. Radomił pochodzi z Adamowa w woj. lubelskim (czyli jest waszym krajanem).
Jest on w zakonie od 21 lat, a kapłanem od 17 lat. W minionych latach pracował
w klasztorze w Żurawiczkach i w Leżajsku. Witając go wśród nas życzymy mu
obfitości Bożych łask i darów Ducha Świętego, aby jego posługa w naszej parafii
była radością zarówno dla nas wszystkich jak i dla niego samego, przynosząc
błogosławione owoce.
Także Wam wszystkim drodzy bracia i siostry życzymy wszelkiej Bożej pomyślności
w rozpoczętym dziś tygodniu, a udającym się na wakacje i urlopy miłego odpoczynku.

