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XIX Niedziela zwykła - 12 sierpnia 2012 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W tym tygodniu zapraszamy do kościoła na następujące uroczystości:
 w Poniedziałek – Matki Bożej Kalwaryjskiej – jest to zarazem 13 dzień miesiąca,
w który po wieczornej mszy św. odprawiamy nabożeństwo fatimskie z procesją do
okolicznych kaplic. Serdecznie zachęcamy do przyjścia.
 w Środę - Uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny. Jest to święto
obowiązkowe i Msze św. jak w każdą niedzielę. Tradycyjne bukiety ziół będzie
można nabyć przed kościołem.
2. Dzisiejsza taca zgodnie z zapowiedzią przeznaczona jest dla Kurii Biskupiej, tzn. na
Biskupiak i Centrum Jana Pawła II. Bóg zapłać.
3. Z radością gościmy dzisiaj w naszym kościele grupę dzieci i młodzieży z Lublina,
którzy podczas mszy świętych śpiewają piosenki religijne, a po mszach św. wystąpią
przed kościołem z repertuarem rozrywkowym. Grając zbierają ofiary do puszek, aby
zapracować sobie na wyjazd na Światowe Dni Młodzieży z papieżem w Rio. Zachęcamy,
aby pozostać na chwilę przed kościołem i posłuchać ciekawych wykonań różnych
przebojów muzyki rozrywkowej. Z pewnością warto będzie posłuchać, pobawić się,
a także im pomóc.
4. Uczestnicy planowanej pielgrzymki do Wilna i Sokółki będą mieli spotkanie
organizacyjne w przyszłą niedzielę o godz.14,00. Natomiast wybierający się do Ziemi
Świętej mają spotkanie w niedzielę 2 września o godz. 16,00. Na obie pielgrzymki są
jeszcze wolne miejsca. Szczegóły pielgrzymek w Internecie.
5. Przypominamy, że na planowany po wakacjach festyn parafialny można zgłaszać różne
pomysły i propozycje, a także przynosić do zakrystii różne fanty na loterię fantową.
6. Kolejny Weekendowy cykl katechez przedmałżeńskich odbędzie się e dniach 21-23
września. Szczegóły na tablicy ogłoszeń i w Internecie.
7. W minionym tygodniu zmarł Tata naszego współbrata w klasztorze o. Berarda. Pogrzeb
odbył sie w dniu wczorajszym w rodzinnym Nowym Targu. Bóg zapłać tym parafianom,
którzy poświęcili swój czas, aby pojechać tak daleko na pogrzeb. Łącząc sie w bólu z
o. Berardem pomódlmy sie wspólnie za dusze jego taty. Wieczny odpoczynek ....

Dziękujemy wam za dzisiejszą wspólną modlitwę i życzymy wszystkim obfitości Bożego
błogosławieństwa na cały tydzień.

