XII NIEDZIELA ZWYKŁA – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA JANA
CHRZCICIELA – 24.06.2012. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś nabożeństwo niedzielne o godz. 1730. Wszystkim solenizantom dzisiejszym,
a szczególnie p. Janowi Stawarczykowi, naszemu pierwszemu kościelnemu oraz p. Janowi
Rawskiemu – parafialnemu kronikarzowi, życzymy obfitych łask Bożych i codziennej
opieki Patrona.
2. Jutro o godz. 1730 adoracja wynagradzająca za grzechy przeciwko życiu dla tych,
którzy podjęli się Dzieła Duchowej Adopcji oraz wszystkich chętnych.
3. We wtorek – 26.06. – o godz. 2100 odbędzie się comiesięczny Apel Jasnogórski, na
który serdecznie zapraszamy.
4. W środę – 27.06. – wsp. MB Nieustającej Pomocy. Uroczystość odpustowa na
Serbinowie. Msza św. odpustowa o godz. 1800. W naszej świątyni o godz. 1700
cotygodniowa adoracja, którą poprowadzi PZC i POAK.
5. W czwartek – 28.06. – wsp. św. Ireneusza, b. m. O godz. 1630 spotkanie
podsumowujące dla dzieci, które uczęszczały do Świetlicy Parafialnej. Po Mszy św.
wieczorowej spotkanie dla PZC. Przy tej okazji serdecznie dziękujemy PZC oraz
Paniom Wolontariuszkom, dzięki którym świetlica nasza funkcjonuje.
O godz. 1630 Msza św. dla uczniów klas VI kończących szkołę podstawową. O godz. 1730
spowiedź dla dzieci i młodzieży na zakończenie roku szkolnego. Mszą św. o godz. 1800
zakończymy uroczyście kolejny rok ewangelizacji wszystkich wspólnot i grup
parafialnych. Serdecznie zapraszamy do wspólnego dziękczynienia.
6. W piątek – 29.06. – uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Msze św. w tym dniu
będą o godz. 700, następna wyjątkowo o godz. 800 dla dzieci i młodzieży na
zakończenie roku szkolnego, po południu o godz. 1630 i 1800. O godz. 1730 nabożeństwo
czerwcowe do Serca Pana Jezusa. Jest to dzień imienin ks. Piotra. Na Mszy św. o godz.
1800 modlić się będziemy w intencji Solenizanta. Taca z tego dnia przeznaczona jest na
Stolicę Apostolską.
7. W sobotę ostatni dzień czerwca, zakończenie nabożeństw czerwcowych.
8. W przyszłą niedzielę – I miesiąca lipca o godz. 1700 nabożeństwo różańcowe
i zmiana tajemnic różańcowych. Na Świętym Krzyżu odbędzie się doroczny odpust
ku czci Przenajdroższej Krwi i VI Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin oraz czcicieli
Przenajdroższej Krwi Chrystusa. Rozpoczęcie Drogą Krzyżową o godz. 1000,
następnie uroczysta Msza św. o godz. 1200. Wyjazd autokarem z pod kościoła
o godz. 745, powrót ok. godz. 1700. Zachęcamy do udziału w pielgrzymce i prosimy
chętnych o zapisanie się na listę w zakrystii do czwartku włącznie.
9. Na tablicy ogłoszeń znajdują się informacje o innych organizowanych pielgrzymkach.
10. Firma ExMED zaprasza we wtorek na godz. 1200 do świetlicy parafialnej na spotkanie
dotyczące naturalnego leczenia chorób zwyrodnieniowych i reumatycznych oraz innych chorób.
W trakcie spotkania będzie można skorzystać z bezpłatnych zabiegów. Zaproszenia na to
spotkanie znajdują się na stoliku za ławkami.
11. Dziękujemy parafianom z bl. nr 3 przy ul. Narutowicza za pełniony dyżur porządkowy
w świątyni i ofiarę 190 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w sobotę o godz. 7 00.
W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 1 przy ul. Armii Krajowej. Wszystkim
podejmującym dyżur z poszczególnych bloków wyrażamy gorące podziękowanie i prosimy, by
zgłaszać się do sprzątania w poniedziałek po rannej lub wieczornej Mszy oraz w sobotę po rannej
Mszy św.
12. „Bóg zapłać” za ofiary na rzecz parafii oraz za wykonane bezinteresownie prace.
13. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma dla młodzieży
„Nasza Droga”, a do „Gościa Niedzielnego” dołączona jest płyta zespołu „Deus Meus”.

