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XVII Niedziela zwykła - 29 lipca 2012 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W tym tygodniu przypadają dni odnowy religijnej: I czwartek, Piątek i Sobota miesiąca.
W piątej wizyty u chorych. Zachęcamy wszystkich do obchodzenie pierwszych piątków i
pierwszych sobót. W I piątek spowiedź zaczynamy od godz. 17.30, potem msza św. dla
wszystkich o godz. 18.00 (nie ma w wakacje mszy św. dla dzieci o godz. 17.00).
2. W czwartek obchodzimy Święto Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli, czyli z kościoła
franciszkańskiego z Asyżu. Jest to dzień odpustu w naszej parafii, gdyż dzięki staraniom
naszego zakonodawcy świętego Franciszka z Asyżu, w tym dniu można uzyskać odpust
zupełny za nawiedzenie kościoła. Nasz kościół jest dodatkowo wyróżniony, gdyż
właśnie z Porcjunkuli otrzymaliśmy kamień węgielny pod budowę świątyni (ten kamień
jest wmurowany pod chórem). Aby zyskać odpust zupełny trzeba nie tylko nawiedzić
nasz kościół, ale także spełniać podstawowe warunki, czyli być w stanie łaski
uświęcającej lub skorzystać ze spowiedzi i odmówić „Ojcze nasz”, „Wierzę w Boga”
oraz dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego. Nasz kościół będzie w tym celu
otwarty cały dzień, a Msze św. z kazaniem o godz. 7 i 18 oraz dodatkowa o godz. 20.00.
Spowiedź podczas każdej mszy św. Zachęcamy do korzystania z łaski odpustu.
3. Za tydzień I niedziela miesiąca. Składka na rzecz budowy kościoła. Dziękujemy także za
wszelkie ofiary składane do skarbonek przy wyjściu z kościoła, przeznaczone na cele
specjalne.
4. W przyszłą niedziele po Mszy św. o godz. 9 zmiana tajemnic różańcowych.
5. Rozpoczyna się miesiąc Sierpień, miesiąc Maryjny, a także czas wysiłku na rzecz
trzeźwości naszego Narodu – o czym pouczali dzisiaj biskupi w liście pasterskim. Niech
Boże łaski płynące z podjętej przez was dobrowolnej abstynencji, pomogą ludziom
mającym z tym problemy.
6. Za chwilę, po końcowym błogosławieństwie, pomodlimy się za wszystkich kierowców
i podróżujących, na zakończenie ogólnopolskiego tygodnia modlitw do patrona kierowców
św. Krzysztofa, po czym kapłan wyjdzie na zewnątrz i pokropi pojazdy wodą święconą.
Przypominamy także, że Komisja Episkopatu ds. Misji organizuje w tym czasie zbiórkę
ofiar na środki transportu dla misjonarzy, pod hasłem „Podaruj 1 grosz za 1 kilometr jazdy
bez wypadku”. Na zewnątrz będzie możliwość złożenia takiej ofiary do puszki.
Wszystkim życzymy wiele błogosławieństwa Bożego na cały tydzień.
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