24.06.2018

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela

1. Dzisiaj obchodzimy w Kościele Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela. Niech

ten wielki prorok, który przygotowywał drogę Chrystusowi, będzie dla nas wzorem
wierności i całkowitego oddania Jezusowi.
2. Rozpoczął się oczekiwany czas wakacji. Po trudzie i wysiłku wkładanym w ciągu

całego roku szkolnego, dzieci i młodzież mogą skorzystać z czasu wypoczynku, aby
cieszyć się pełnią lata podczas wakacyjnych wyjazdów. Niech w tym szczególnym
czasie łączność z Bogiem przez modlitwę i uczestnictwo we Mszach Św.
niedzielnych będzie naszym udziałem wszędzie tam, gdzie będziemy wypoczywać.
3. W czasie wakacyjnym we wtorki nie ma Mszy Świętych rannych o godz. 8.30, tylko

Msza Św. w szpitalu o godz. 16.30.
4. W piątek 29 czerwca czcimy Apostołów Piotra i Pawła. Zapraszamy na godz. 18.00

na Mszę Św. Tego dnia nie obowiązuje post.
5. W sobotę 30 czerwca Dzień Ojca. Dla zmarłych prośmy o dar nieba, a dla żyjących o

opiekę Bożą.
6. Za tydzień w niedzielę po Mszy Św. o godz. 11.30 spotkanie Żywego Różańca

Rodzin. Zapraszamy nowe chętne osoby.
7. Witamy bardzo serdecznie wszystkich działkowiczów i letników Życzymy im, jak i

też wszystkim wyjeżdżającym na urlopy, udanego i radosnego wypoczynku.
Jednocześnie zapraszamy do wspólnej modlitwy w dni powszednie i w niedziele.
8. W dniach od 10 do 15 września odbędzie się 6-dniowa pielgrzymka do Kotliny

Kłodzkiej. W programie m.in.: sanktuarium w Wambierzycach i Bardzie Śląskim,
Polanica-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Czermna, Błędne Skały. Są jeszcze wolne miejsca.
9. Za tydzień w niedzielę 1 lipca podczas każdej Mszy Św. kazanie głosił będzie ks.

Dariusz Białkowski, były prefekt szkoły katolickiej, który jest obecnie misjonarzem
w Turcji. Po każdej Mszy Św. ks. Dariusz będzie zbierał ofiary na parafię, w której
pracuje.
Zapowiedzi przedślubne I
Marta Pietrzak – st. wolnego, z tut. parafii
Łukasz Zatorski – st. wolnego, z parafii Św. Józefa Oblubieńca NMP w Bolesławowie

