Ogłoszenia duszpasterskie X Niedziela Zwykła Odpust ku czci św. Antoniego – 10 VI 2018 r.

1.Przeżywamy dzisiaj odpust ku czci św. Antoniego z Padwy. Można zyskać odpust związany z
tą uroczystością pod zwykłymi warunkami. Witamy wszystkich Gości, którzy przybyli na tę
parafialną uroczystość. Odpustowa suma o godzinie 11.00. Po sumie procesja wokół kościoła.
Wszystkim tym, którzy przyczynili się do jego przygotowania składam serdeczne Bóg zapłać.
Można nabyć obrazy św. Antoniego w cenie 25 zł. Są one wystawione przy ołtarzu Matki Bożej.
2.We środę przypada liturgiczne wspomnienie św. Antoniego – patrona naszej parafii. Po Mszy
św. o godz. 18.00 odmówimy różaniec i pójdziemy z procesją maryjną wokół kościoła z racji 13
dnia miesiąca czerwca. Proszę o liczny udział, aby uczcić Niepokalane Serce NMP i prosić o
pokój na świecie. Na procesje proszę przynieść także lampiony.
3.W następną niedzielę po sumie zmiana tajemnic różańca św. dla Mężów. O poprowadzenie
różańca w przyszłą niedziele przed sumą prosimy różę p. Roberta Kołodzieja.
4.W następną niedzielę składka inwestycyjna
5.W tygodniu wspominamy
-w poniedziałek św. Barnabę apostoła.
- we wtorek bł. ks. Romana Sitkę
-we środę św. Antoniego z Padwy
- we czwartek bł. Michała Kozala biskupa i męczennika
5. Zachęcam do udziału w nabożeństwach czerwcowych
6.Dziękuję za sprzątanie kościoła oraz za ofiarę na kwiaty następującym osobom. W
poniedziałek kościół sprzątali: Jerzy Szewczyk, Maria Łączak, Magdalena Kumięga a w
sobotę: Adam Mazur, Jan Janora, Franciszek Strzępek, Zbigniew Ciepiela, . W tym tygodniu
prosimy po trzy rodziny w poniedziałek i sobotę na 9.00.
7.Spotkanie formacyjne w Bobrowej: DSM we środę o 16.00, czwartek g.17.00 – ministranci i
lektorzy, piątek g. 19.00 grupa młodzieżowa.
8.U ministrantów do nabycia prasa katolicka. W ,,Gościu Niedzielnym” ciekawy artykuł o
sytuacji rodzin polskich w Niemczech oraz dlaczego Irlandia przestała być katolickim krajem?.
W ,,Niedzieli” o tym, że aborcja eugeniczna jest niezgodna z Konstytucją, Polecam także
Małego Gościa Niedzielnego.

