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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XII NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Trwa miesiąc czerwiec. Po każdej Mszy Św. wieczornej modlimy się Litanią do
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zachęcamy do udziału.
2. W środę 23 czerwca Dzień Ojca. Dla zmarłych prośmy o dar nieba, a dla żyjących
o opiekę Bożą.
3. W czwartek 24 czerwca 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. Msza Św. o godz.18.00.
4. Msza Św. na zakończenie roku szkolnego w czwartek 24 czerwca o godz. 18.00. Do
wspólnej modlitwy w intencji dzieci, rodziców i nauczycieli serdecznie zapraszamy.
5. W każdy piątek o godz. 20.00, pod krzyżem przy kościele, jest prowadzona modlitwa
różańcowa dla mężczyzn naszej parafii.
6. Przypominamy, że decyzją Episkopatu Polski, z dniem 20 czerwca została zniesiona
dyspensa od udziału we Mszach Świętych w kościele.
7. W Smukale gościmy Skautów Europy, którzy uczestniczą w obozie harcerskim na Bożej
Roli.
8. Zgodnie z prośbą z parafii Św. Rodziny na Piaskach, dzisiaj po każdej Mszy Św. będą
zbierane ofiary na leczenie i rehabilitację 3-letniej dziewczynki, Nelly Jaroch, która choruje
na Zespół Retta. Jest to choroba genetyczna, która uniemożliwia jej chodzenie i mówienie.
Dodatkowe wsparcie finansowe możliwe jest poprzez stronę internetową Siepomaga.pl.
Szczegóły w gablotce parafialnej.
9. Parafialny zespół Caritas przystąpił do projektu „Caritas Laudato si’”, promującego
encyklikę papieża Franciszka o ekologii. W ramach projektu przy kościele zostanie
umieszczony miernik jakości powietrza. Natomiast przy kaplicy w Smukale zostały
położone panele fotowoltaiczne, a w najbliższych dniach zostaną zamontowane: pojemnik
na deszczówkę, kosze do segregacji oraz tablica informacyjna, dotycząca projektu i historii
Smukały. Szczegóły na stronie internetowej parafii. Projekt jest w większości finansowany
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, pozostałą część musimy sfinansować ze
środków własnych. W Smukale pragniemy również postawić drewnianą altanę, z której
będą mogli korzystać parafianie oraz różne grupy, korzystające z uroków tego miejsca.

