O G Ł O S Z E N I A D U S Z PA S T E R S K I E
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
24.07.2016
W dzisiejszą niedzielę:
1. Po Mszach Świętych święcenie i błogosławienie kierowców i pojazdów.
Prosimy podjeżdżać na ul. Wiosny Ludów od strony ul. ks. Kegla. Ofiary
składane podczas święcenia przeznaczone są na MIVA Polska (środki
transportu dla misjonarzy).
2. Ostatnie spotkanie dla osób jadących na ŚDM do Krakowa dzisiaj o godz.
19:30 w naszej parafii.
W tym tygodniu:
1. Jutro w poniedziałek przypada wspomnienie św. Krzysztofa, mojego patrona.
Przed Mszą Św. o godz. 17:30 różaniec. Polecam się Waszej pamięci
i modlitwie. Zapraszam na Mszę św. o godz. 18:00. Po Mszy św. pragnę
wszystkich zaprosić na imieninowy placek.
2. We wtorek rozpoczynają się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Módlmy
się o ich szczęśliwy i bezpieczny przebieg.
Pozostałe ogłoszenia:
1. W minionym tygodniu Bóg powołał do wieczności śp. Donatę Balcerowską i
Katarzynę Rodzielską. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
2. Przypominamy, że w lipcu i sierpniu nie ma w niedzielę Mszy św. o g. 14.30.
3. Zakończyły się Światowe Dni Młodzieży w naszym dekanacie. Wszystko
wypadło bardzo pięknie i godnie. Bardzo dziękuję za ich przygotowanie ks.
Marcinowi i młodzieży a Wam drodzy Parafianie za przyjęcie naszych gości do
Waszych domów i udział w przygotowanych spotkaniach i Eucharystiach.
4. W minioną niedzielę zebraliśmy na składkę remontowo-inwestycyjną 3 944 zł.
Za złożone ofiary na remont naszego Kościoła, składam Wam serdeczne Bóg
zapłać! Dziękuję także rolnikom za płody rolne dla naszych potrzebujących i
panu kościelnemu za dbałość o odmalowanie ogrodzenia wokół parafii oraz
wejścia do salek parafialnych. Bardzo też dziękuję jednej rodzinie, która
ofiarowała pieniądze na renowacje jednego witraża. Dzięki temu może uda
nam się odrestaurować małe witraże pod chorem i w wejściu na chór. Pozostają
jeszcze do renowacji witraże w prezbiterium, ale nie mamy na nie jeszcze
sponsorów. Uśmiechamy się do zamożniejszych Parafian. Jak widzicie,
kolejne dwa witraże są wymontowane i odnawiane.
5. W gablotce ogłoszeń i na naszej stronie internetowej informacja dla osób
pragnących korzystać z programu pomocy żywnościowej.
6. Przed kościołem można nabyć „Przewodnik Katolicki”, „Mały Przewodnik
Katolicki” i „Gość niedzielny”.

