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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Eucharystia niedzielna jest dla każdego z nas źródłem i centrum życia duchowego. Bóg powierza
nam siebie w drodze do nieba, jest pokarmem, który daje życie. Bądźmy wdzięczni, że Bóg jest na
wyciągnięcie ręki, że nigdy o nas nie zapomina i stale czuwa nad nami.
2. Dziś, jak co roku w pierwszą niedzielę czerwca, obchodzimy w Polsce Dzień Dziękczynienia. To
dobra okazja by podziękować Bogu za dobro, które nas otacza. W tym roku przeżywamy ten dzień
pod hasłem: Dziękujemy i zawierzamy Bożej Opatrzności obecny czas Kościoła i świata.
3. Trwa Oktawa Bożego Ciała. Tradycyjne procesje eucharystyczne, do piątku włącznie, odbywać się
będą na zakończenie nabożeństwa czerwcowego, odprawianego codziennie o godz. 17.30
4. W piątek, 11 czerwca, przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to też
Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Pamiętajmy tego dnia o modlitwie zwłaszcza za
tych księży, z których posługi sakramentalnej korzystamy i którzy są naszymi przewodnikami na
drodze do zbawienia. Msze Święte w tym dniu będą odprawiane o godz. 6.30; 10.00 i 18.00. W piątek
z racji Uroczystości nie obowiązuje nas post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
5. W najbliższą sobotę w liturgii przypada wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi
Panny.
6. Raz jeszcze pragnę podziękować wszystkim, dzięki których pracy i zaangażowaniu Uroczystość
Bożego Ciała była tak niezwykłym przeżyciem, pełnym Bożej chwały i błogosławieństwa.
7. Zbliżają się wakacje i czas urlopowy. Wzorem lat ubiegłych w miesiącu lipcu i sierpniu nastąpi
zmiana porządku niedzielnych Mszy Świętych. Nie będzie Mszy Świętej o godz. 13.00, natomiast
odprawiać będziemy dodatkową Mszę Świętą o godz. 20.00.
8. Pragnę serdecznie podziękować za wszelkie ofiary złożone na tacę i konto parafialne na cele
naszej wspólnoty i utrzymanie świątyni. Niech dobry Bóg wynagradza waszą hojność swoim
błogosławieństwem.
9. W tym tygodniu odeszli do Pana po wieczną nagrodę: śp. Agnieszka Wymysłowska, lat 86; śp.
Jerzy Płatek, lat 72; Dobry Jezu …
10. Wszystkim solenizantom i jubilatom najbliższego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki
naszych błogosławionych patronów.

