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XVII Niedziela zwykła - 27 lipca 2014 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W tym tygodniu przypadają I Piątek i Sobota miesiąca. Zachęcamy do uczestnictwa w tych
specjalnych nabożeństwach. W piątek wizyty u chorych.
2. W sobotę obchodzimy Święto Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli, czyli z kościoła
franciszkańskiego z Asyżu. Jest to ważne święto, gdyż w tym dniu można uzyskać
odpust zupełny za nawiedzenie kościoła. Nasz kościół jest dodatkowo wyróżniony, gdyż
właśnie z Porcjunkuli otrzymaliśmy kamień węgielny pod budowę naszej świątyni (ten
kamień jest umieszczony w tablicy 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. Dzień ten zbiega się z
I Sobotą miesiąca, dlatego tym bardziej zachęcamy do spowiedzi i skorzystania z łaski
odpustu. Msze św. z kazaniem o godz. 7 i 18 oraz dodatkowa o godz. 20.00.
3. Za tydzień I niedziela miesiąca sierpnia. Przypominamy o zmianie tajemnic różańcowych.
Prosimy także, w miarę możliwości, o dar na tacę, jako wsparcie prowadzonych prac przy
budowie kościoła, gdyż tych prac jest jeszcze bardzo wiele, zarówno na placu jak i
w kościele. Prosimy także o modlitwy, aby przebiegały bezpiecznie i w sprzyjającej
pogodzie. Prace nad przenoszeniem starego kościółka, o czym informowaliśmy
szczegółowiej tydzień temu, potrwają jeszcze mniej więcej dwa tygodnie. Za tydzień
w sobotę prosimy chętnych mężczyzn z parafii o pomoc w pracach na placu.
4. Dzieci, które nie wyjeżdżają na wakacje zapraszamy do naszej Świetlicy, która w
wakacje czynna jest w godzinach od 11.30-16.00.
5. Z racji obchodzonego w minionym tygodniu liturgicznego wspomnienia św. Krzysztofa,
patrona kierowców, dzisiaj w sposób szczególny modlimy się za podróżujących i po
każdej mszy św. poświęcimy pojazdy mechaniczne. Przypominamy także, że Komisja
Episkopatu ds. Misji organizuje w tym dniu zbiórkę ofiar na środki transportu dla
misjonarzy, pod hasłem „Podaruj 1 grosz za 1 kilometr bezpiecznej jazdy, jako twoje
podziękowanie za bezpieczne podróże”. Na zewnątrz będzie można złożyć taką ofiarę do
puszki. Misjonarze przesyłają także podziękowanie za pomoc otrzymaną rok temu.
A zatem za chwilę odmówimy modlitwę błogosławieństwa pojazdów i kierowców,
a potem kapłan wyjdzie przed kościół i pokropi pojazdy wodą święconą.

