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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj, w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa - patrona kierowców i
podróżujących, po każdej Mszy św. poświęcimy pojazdy mechaniczne.
Tradycyjnie do puszki w przedsionku kościoła zbierane są także ofiary na środki
transportu dla misjonarzy, jako podziękowanie kierowców za bezpieczne podróże –
w myśl hasła 1 grosz za 1 szczęśliwie przejechany kilometr.
Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
2. W tym tygodniu w liturgii Kościoła będziemy obchodzić:
 W poniedziałek wspomnienie św. Alfonsa Liguoriego
 We wtorek Święto Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli. Zachęcamy w sposób szczególny
do odwiedzenia w tym dniu naszego kościoła, gdyż dzięki staraniom naszego
zakonodawcy świętego Franciszka z Asyżu, w tym dniu można uzyskać odpust zupełny za
nawiedzenie kościoła franciszkańskiego lub parafialnego. Nasz kościół jest dodatkowo
wyróżniony, gdyż właśnie z Porcjunkuli otrzymaliśmy kamień węgielny pod budowę
nowego kościoła. Aby zyskać odpust zupełny należy spełnić także warunek
sakramentalnej spowiedzi, Komunii św., odmówienia Ojcze nasz i Wierzę, oraz modlitwy
w intencjach Ojca Świętego. W naszym kościele Msze św. z kazaniem o godz. 7 i 18.
 W czwartek przypada wspomnienie św. Jana Marii Vianneya.
 W Sobotę Święto Przemienienia Pańskiego.
 W tym tygodniu przypadają także dni odnowy religijnej; Pierwszy czwartek, piątek i
sobota miesiąca. Zachęcamy do czerpania łask z tych świętych dni. W czwartek
zachęcamy do wieczornej adoracji Najś. Sakramentu i modlitwy o powołania kapłańskie.
W piątek od godz. 9.00 odwiedzimy chorych. Spowiedź pierwszopiątkowa od godz. 17.30.
W pierwszą sobotę po mszy św. wieczornej odmówimy różaniec z 15-minutową adoracją.
 W przyszłą niedziele po Mszy św. o godz. 9 zmiana tajemnic różańcowych.
3. Rozpoczyna się miesiąc Sierpień, który jest czasem wysiłku na rzecz trzeźwości naszego
Narodu. Niech Boże łaski płynące z podjętej przez was dobrowolnej abstynencji od
napojów alkoholowych, pomogą ludziom uwikłanym w różnego rodzaju nałogi.
4. Kontynuujemy prace przy posadzce kościoła. Do wyłożenia granitem pozostało jeszcze
prezbiterium i balkony. Dziękujemy Wam za wszelką okazaną pomoc – zarówno
duchową, materialną jak i fizyczną. Dziękujemy zwłaszcza panu Mieczysławowi,
Łukaszowi i o.Berardowi za pomoc w usprawnieniu nagłośnienia. Prosimy także w
najbliższą sobotę od rana kilku mężczyzn do uporządkowania terenu wokół kościoła, a
także po południu kilka pań o pomoc w gruntownym posprzątaniu kościoła.
5. Przypominamy, że od najbliższej niedzieli nastąpi w naszym kościele zmiana porządku
niedzielnych Mszy św. Informacje umieszczone są na plakatach i w internecie, a także
można sobie zabrać małą karteczkę ze stołu przy wyjściu z kościoła.
Życzymy Wam wszystkim obfitości Bożych łask w nadchodzącym tygodniu.
Teraz nastąpi poświęcenie pojazdów i kierowców !

