OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
27 czerwca 2021r.
Dzisiaj spotykamy Jezusa, który wychodzi z łodzi. Jest taki moment w Ewangelii,
kiedy On z łodzi naucza, teraz wychodzi z niej, by iść do swojego ludu i go uzdrawiać.
Nieważne, czy będziemy jak chora skromna kobieta, która dotyka płaszcza Jezusa,
czy jak odważny Jair, który prosząc o pomoc wystawia na szwank swoje dobre imię,
ważne by wierzyć, że to Jezus chce obdarzać swoją miłością i miłosierdziem.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona zostanie na potrzeby naszej Parafii,
przed kościołem zbiórka na rodziny w Aleppo.

------------------

We wtorek Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła.
O godz. 18.00 Msza św. w intencji wszystkich żywych i zmarłych
imienników świętych patronów Piotra i Pawła
Kolekta z Uroczystości przeznaczona zostanie na potrzeby Stolicy Apostolskiej
- Świętopietrze.

------------------

W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.

-----------------W piątek 2 lipca całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.

-----------------Odwiedziny chorych w czwartek o godz. 8.00 /prawa strona ul. turystycznej, str. kościoła/
i w piątek o godz. 8.00 /lewa strona ul. turystycznej, str. zalewu goczałkowickiego/.

-----------------Spowiedź św. dla uczniów kl. IV i V w czwartek o godz. 17.15,
kl. VI, VII i VIII w piatek o godz. 17.15

-----------------W piątek na każdej Mszy św. kolekta dla potrzebujących naszej Parafii.
-----------------W przyszłą niedzielę powitamy w naszej parafii O. Eugeniusza Zieburę,

Werbistę z Japonii pochodzącego z Wisły Małej. Po Mszy św. przed kościołem
zbierze ofiary na chrześcijan w Japonii.

-----------------Od niedzieli 27 czerwca oraz w lipcu i w sierpniu nie będzie nabożeństw o godz. 16.30.,
Msze św. będą odprawiane: w poniedziałek, wtorek, czwartek i sobotę tylko o godz. 18.00
w środę i piątek tylko o godz. 6.30., z wyjątkiem I piątku i I soboty.

-----------------W związku z niemożliwością wywozu odpadów biodegradalnych (żywych kwiatów, liści
i trawy) prosimy o nie składowanie ich do przyczepy na cmentarzu a zabieranie je do
domu do swoich kompostowników lub kubłów na bioodpady.
Do kontenerów wrzucamy tylko szkło ze zniczy i plastik.
Dziękujemy za zrozumienie.

-----------------Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona
zostanie na WŚSD.

