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OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XVI Niedziela Zwykła

19 lipca 2020

Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości [list do
Rzymian]
1. Serdecznie witamy na terenie naszej Parafii gości,
którzy przyjechali na wypoczynek i cieszymy się, że
wspólnie możemy się modlić i napełniać Bożą miłością.
Przypominamy że w czasie wakacyjnym Msze św. w
niedzielę są odprawiane o godz. 7.30, 9.00, 11.00 i 19.00. W
sobotę Msza św. z niedzieli o godz. 19.00 natomiast w
pozostałe dni o 18.00.
2. Za tydzień w niedzielę po każdej Mszy świętej z racji
wspomnienia św. Krzysztofa będziemy błogosławić
kierowców oraz pojazdy mechaniczne. Wesprzemy także
akcję Miva Polska, czyli polskich Misjonarzy i Misjonarki
głoszących Ewangelię poza naszym krajem.
3. W każdą środę po Mszy św. Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy. Prośby i podziękowania możemy
wypisywać na kartkach wyłożonych w przedsionku
kościoła.
4. Wspomnienia liturgiczne:
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środa – święto św. Marii Magdaleny
czwartek – św. Brygidy patronki Europy
piątek – wspomnienie św. Kingi
sobota – Święto św. Jakuba oraz wspomnienie św.
Krzysztofa
5. Dzisiaj przypada trzecia niedziela miesiąca tzw.
inwestycyjna. Dziękujemy za ofiary, które będą
przeznaczone na kontynuowanie prac przy naszym
zabytkowym kościele.
6. Do Kurii Diecezjalnej Parafia wpłaciła w minionym
tygodniu 8.871 zł.
7. Dziś w „Gościu Niedzielnym” ciekawe artykuły: o górze
Karmel, św. Marii Magdalenie. Zachęcamy do lektury!
8. W nawie bocznej naszego kościoła można nabyć
książki, pocztówki, informatory, a także magnesy z naszym
kościołem. Natomiast nasz serdeczny gość Pani Elżbieta
Ruman, dziennikarka katolicka, publicystka zaprezentuje
nam książkę: „Widziałam cuda” i inne.
Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli oraz całego
tygodnia a solenizantom i jubilatom składamy z serca
najlepsze życzenia z naszą kapłańską modlitwą.
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