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XII Niedziela zwykła - 24 czerwca 2012 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziękujmy grupie teatralnej z naszej parafii, która pod opieką o. Sebastiana przygotowała
dzisiaj w ramach kazania przedstawienie w formie pantomimy, zatytułowanej „Bóg jest
Miłością”. Jeżeli ktoś z naszej parafii chciałby dołączyć do tej grupy i przygotowywać różne
inne przedstawienia, to prosimy zgłaszać się do o. Sebastiana.
2. Dzisiaj mamy też przyjemność gościć pana Tadeusza Skotnickiego z Warszawy, który swoją
muzyką wielbi Boga w różnych kościołach Polski, a dzisiaj zechciał przyjechać do nas i
zaśpiewać kilka piosenek. Jego występ to nie tylko utwory muzyczne ale także sposób
ewangelizacji poprzez muzykę i słowo. Pierwszą piosenkę zaśpiewał już na dziękczynienie
po Komunii Św., a następne będziemy mogli usłyszeć po Mszy św. Jeżeli ktoś chciałby
posłuchać, to serdecznie zachęcamy do pozostania. Jest także możliwość nabycia płyty CD
przy wyjściu z kościoła. Płyta ta została wydana przez nasze Studio „fanfara”, dlatego tym
bardziej zachęcamy.
3. W przyszłą niedzielę po mszach św. od godz. 9 dzieci z naszej świetlicy wraz z opiekunami
przeprowadzą kiermasz. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zorganizowanie
wakacji dla dzieci i młodzieży z terenu parafii. Wychowankowie świetlicy chcieliby także
wspomóc budowę naszego kościoła. Prosimy o wsparcie tej akcji.
4. Świetlica dla dzieci w okresie wakacyjnym czynna będzie w godzinach 11.00-15.00
5. W liturgii kościoła w tym tygodniu będziemy obchodzić:
 w czwartek – wspomnienie św. Ireneusza
 w Piątek – Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła
6. Dzisiaj zapraszamy Radę Duszpasterską Parafii na spotkanie robocze po mszy św.
wieczornej czyli ok. godz. 19.00. Jest to bardzo ważne spotkanie, dlatego prosimy o
uczestnictwo wszystkich członków Rady.
Wszystkim życzymy miłej niedzieli i obfitych łask od Boga na cały tydzień.
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