OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na XVIII Niedzielę Zwykłą – 02.08.2020r.
1. Nieszpory Niedzielne dziś o godz. 16.00.
2. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych zapraszamy w środę 5 sierpnia br. o godz. 18.00
3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca sierpnia. Z tej okazji w
czwartek po Mszy św. o godz. 8.00 odprawione zostanie nabożeństwo w intencji powołań, a
w piątek również po Mszy św. o godz. 8.00 nabożeństwo do Serca Pana Jezusa
4. W czwartek 6 sierpnia br. przypada święto Przemienienia Pańskiego
5. Również w czwartek o godz. 19.00 Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na nabożeństwo
uwielbienia.
6. W piątek 7 sierpnia br. o godz. 17.00 w naszym kościele odbędzie się Adoracja Najśw.
Sakramentu i okazja do spowiedzi.
7. Parafian i Wiernych zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, gdzie można nabyć
prasę katolicką, „Informator Parafialny”, cegiełki na Parafialny Fundusz Inwestycyjny, z
którego finansujemy monitoring kościoła oraz różne dewocjonalia.
8. W westibulum naszego kościoła wywieszone są wstępne informacje na temat organizacji i
przebiegu uroczystości Pierwszej Komunii Świętej w dniu 13 września br. Prosimy
rodziców dzieci pierwszokomunijnych o zapoznanie się z nim.
9. „Łagodzić cierpienie” pod takim hasłem już po raz trzeci organizowana jest w naszej
parafii wakacyjna akcja na rzecz Kamiliańskiego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego
znajdującego się przy naszym kościele. W tym roku zbieramy ofiary na zakup kołder i
poduszek dla pacjentów. Te które używane są obecnie zakupione zostały klika lat temu, a
każdy taki zestaw (poduszka i kołdra), prane są co najmniej 2 razy w tygodniu więc
zużywają się dość szybko. Dlatego dobrze by było zakupić nowe. Dobrowolne ofiary na ten
cel można składać w Kancelarii Parafialnej, wpłacać na nasze konto, lub osobiście
przekazać któremuś z naszych duszpasterzy. Wierzymy, że mimo epidemii koronawirusa,
znajdą się ludzie wielkiego serca i dobroci, którzy włączą się naszą akcję. Wszystkim
Ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”, a ich imiona i nazwiska wpiszemy do
Parafialnej Księgi Dobrodziejów.

