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XVII Niedziela zwykła - 28 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W tym tygodniu przypadają dni odnowy religijnej: I czwartek, Piątek i Sobota miesiąca.
W piątek wizyty u chorych. (Dzieci informujemy, że w wakacje nie ma dla nich specjalnej
spowiedzi i mszy św. o godz. 17.00. Muszą przyjść razem z dorosłymi).
2. W piątek obchodzimy także ważne Święto Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli, czyli
z kościoła franciszkańskiego z Asyżu. Jest to dzień odpustu w naszej parafii, gdyż dzięki
staraniom 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. Dzień ten zbiega się z I Piątkiem miesiąca, dlatego tym
bardziej zachęcamy do spowiedzi i skorzystania z łaski odpustu.
3. Za tydzień I niedziela miesiąca. Składka na potrzeby budowy kościoła. Wkrótce
rozpoczniemy niezwykle kosztowne prace kanalizacji placu kościelnego – czekamy tylko na
ostateczną wycenę i stosowne pozwolenia, które niestety się przeciągają. O szczegółach
poinformujemy wkrótce. Prosimy o modlitwy w tej intencji i pomoc. Ofiary można także
składać do skarbonek przy wyjściu z kościoła.
4. Przypominamy, że w przyszłą niedziele zmiana tajemnic różańcowych.
5. Otrzymaliśmy informację, że przy ul. Relaksowej 27 działa nowa Przychodnia Rodzinna,
współpracująca z NFZ, która zaprasza by zapoznać się z jej ofertą. Bliższe informacje
wywieszone na tablicy i na ulotkach.
6. W dniach 13-14 września będzie możliwość wyjazdu na pielgrzymkę do Częstochowy.
Koszt wyjazdu 130 zł. Zapisy od następnej niedzieli przy stoliku z gazetami.

Wszystkim życzymy miłej niedzieli i potrzebnych łask Bożych na cały tydzień.

