XI Niedziela Zwykła – 14 VI 2020 r. Odpust parafialny. Ogłoszenia duszpasterskie
1.Dzisiaj przeżywamy odpust parafialny ku czci św. Antoniego z Padwy. Można zyskać odpust
związany z uroczystością odpustową 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 przygotowania uroczystości odpustowych
składam serdeczne Bóg zapłać. Można nabyć obrazy św. Antoniego w cenie 25 zł. Są one
wystawione przy ołtarzu Matki Bożej.
2.Po procesji eucharystycznej nastąpi poświęcenie remontowanego od dłuższego czasu Domu
Parafialnego. Zapraszam wszystkich. Ponadto każdy kto będzie chciał zobaczyć jak wygląda ten
nowo wyremontowany obiekt, będzie mógł to uczynić po każdej Mszy św.
3.We wtorek w Pustkowiu Osiedlu 29 młodych ludzi z naszej parafii otrzymało sakrament
bierzmowania a w wczoraj 27 dzieci przystąpiło do I komunii św. Otoczmy ich naszą modlitwą, by
zawsze byli wierni przyjętym zobowiązaniom.
4. We czwartek przeżywaliśmy Uroczystość Bożego Ciała. Bardzo dziękuje wszystkim, którzy w
jakikolwiek sposób włączyli się w przygotowanie tej uroczystości. Przypominam o tym, byśmy jak
najliczniej uczestniczyli w procesji eucharystycznej w czasie Oktawy tego Święta. We czwartek
będziemy przeżywać zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Msza św. o godz. 18.00, po niej procesja
eucharystyczna a następnie poświecenie wianków z ziół i kwiatów oraz błogosławieństwo dzieci.
Dzieci zapewne liczą na coś słodkiego, dlatego też w ich imieniu prosimy właścicieli sklepów o
zwykle niezawodną pomoc. Oczywiście ze względu na panujący stan epidemiczny nie będzie
błogosławieństwa indywidualnego dla dzieci ale błogosławieństwo ogólne.
5.W następną niedzielę składka inwestycyjna, która będzie przeznaczona na częściowa spłatę
długów zaciągniętych na poczet wspomnianych prac remontowych.
6.O odmówienie różańca przed sumą na przyszłą niedziele proszę róże p. Anny Łanucha
7.Dziękujemy za sprzątanie kościoła, parkingu kościelnego i Domu Parafialnego rodzicom dzieci z
klas I z obu szkół. Na przyszły tydzień prosimy po 3 kolejne rodziny na poniedziałek i sobotę, na
godz. 9.00. Proszę by rozpoczęli kolejkę mieszkańcy Zakącia.
8. W tym tygodniu oddajemy cześć:
- we środę św. Bratu Albertowi Chmielowskiemu
- w piątek przypada Uroczystość NSPJ. Ze względu na uroczystość nie obowiązuje abstynencja od
pokarmów mięsnych. Ten dzień to także Dzień Modlitw o Świętość Życia Kapłańskiego. W tym
dniu można zyskać odpust zupełny za publiczne odmówienie Aktu Wynagrodzenie NSPJ pod
zwykłymi warunkami.
9.U ministrantów do nabycia nowy numer ,,Gościa Niedzielnego” a w nim ciekawy artykuł pt.
,,Naprawdę Bóg, naprawdę pokarmem” czyli o tym, że po Przeistoczeniu chleb i wino stają się
Ciałem i Krwią Chrystusa, o starciu cywilizacji w artykule Krew Ameryki, oraz o projektantce
mody, która została zakonnicą. W Niedzieli o potrzebie kultu NSPJ oraz o nowych zagrożeniach w
czasach epidemii. . Polecam także ,,Małego Gościa Niedzielnego”.
10.W tym tygodniu odbył się pogrzeb śp. Adama Momoli, Bronisława Skowrona i Piotra Maruchy.
Dobry Jezu….

