Ogłoszenia duszpasterskie – 29.07.18
1. W ostatnim czasie o. Jakub Lasyk – wikariusz parafii i klasztoru oraz o. Joel Szurlej – kapelan
szpitala COZL obchodzili imieniny. W związku z tym wydarzeniem, zapraszamy wszystkich Was
Bracia i Siostry do wspólnej modlitwy w intencji Czcigodnych Solenizantów w najbliższy
poniedziałek na Mszę św. O godz. 18.00.
2. W czwartek 2 sierpnia w kościołach franciszkańskich obchodzimy Święto Najśw. Maryi
Panny Anielskiej z Porcjunkuli. W tym też dniu możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi
warunkami czyli: stan łaski uświęcającej, nawiedzenie kościoła, odmówienie Ojcze nasz
i Wierzę w Boga oraz modlitwy w intencji Ojca św., jak również wykluczyć przywiązanie
do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego.
Jest to również pierwszy czwartek miesiąca. Dziękujemy Jezusowi za dar Eucharystii i modlimy
się także o dar powołań zakonnych i kapłańskich szczególnie z naszej parafii.
W piątek – pierwszy piątek miesiąca, wyjazd do chorych od godz. 9.00, zaś spowiedź od godz.
17.30.
W sobotę – pierwsza sobota miesiąca, nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu
Maryi po Mszy św. o godz. 18.00. Jest to również dzień wspomnienia św. Jana Marii Vianneya,
patrona proboszczów.
3. Jak było ogłaszane tydzień temu, dzisiaj są zbierane ofiary do skrzynki znajdującej się przy
wyjściu z kościoła po prawej stronie, które zostaną przeznaczone na zakup środków
transportu przez misjonarzy.
Teraz zostanie odmówiona modlitwa poświęcenia pojazdów i błogosławieństwo kierowców,
a później poświęcenie wodą pojazdów znajdujących się na parkingu przy kościele
 Wspomożenie nasze w imieniu Pana
Który stworzył niebo i ziemię
 Pan z wami
I z duchem twoim
Boże, który mocą swojego słowa stworzyłeś cały wszechświat i dałeś człowiekowi
władzę nad całym stworzeniem oraz moc doskonalenia świata według zamysłów Twojej woli,
spraw, aby pojazdy, dzieło Twoje i pracy ludzkiej, dzięki Twemu błogosławieństwu służyły dla
dobra człowieka, jego pracy i wypoczynku.
Za wstawiennictwem Matki Niepokalanej i św. Krzysztofa, patrona kierowców i
podróżujących, ustrzeż Panie wszystkich. Którzy będą korzystali z tych pojazdów, od wszelkich
nieszczęść duszy i ciała, aby bezpiecznie mogli dojechać do wyznaczonego celu. Niech zebrani
tu kierowcy i ich pojazdy będą pobłogosławione dla Twojej chwały i pożytku ludzkiego w imię
ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
4. Wszystkim życzymy Bożego błogosławieństwa na najbliższy tydzień.

