21 czerwca 2020

DWUNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Serdecznie dziękuje za pomoc w zorganizowaniu oktawy Bożego Ciała. W sposób
szczególny dziękuje dzieciom i osobom, które przyniosły kwiaty.
2. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe, które odprawiamy od poniedziałku do piątku
po wieczornej Mszy św. o godz. 18.30.
3. Zapraszam dzieci z Koła Misyjnego na spotkanie w poniedziałek o godz. 17.00. Na
spotkanie pożegnamy s. Annę, która od 1 lipca będzie pracować w diecezji legnickiej.
4. Ministrantów zapraszam na zbiórkę w poniedziałek o godz. 10.00.
5. We wtorek, 23 czerwca, obchodzimy Dzień Ojca. Naszymi modlitwami obejmiemy
wszystkich ojców z naszej wspólnoty parafialnej, aby godnie i z miłością wypełniali
swoje obowiązki w codziennych staraniach o własne rodziny.
6. W środę, 24 czerwca, przypada uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela,
który przygotował drogę Panu Jezusowi.
7. Zapraszam na spotkanie klubu „Dębiecka Piątka” w czwartek o godz. 10.00. Na
spotkaniu będziemy gościć panią psychoterapeutkę , która poprowadzi warsztaty: Po
co człowiekowi starość – blaski i cienie – rozważania.
8. Klub „ Dębiecka Piątka” organizuje we wrześniu wyjazd nad morze. Mamy jeszcze
kilka wolnych miejsc.
9. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. zapraszam do pierwszej spowiedzi
w sobotę o godz. 09.00.
10.W sobotę 27 czerwca w liturgii będziemy wspominać Najświętszą Maryje Pannę
w znaku Nieustającej Pomocy. Z tego powodu tak jak każdego roku chcemy
odprawić po wieczornej Mszy św. o godz. 19.00 uroczyście nowennę do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy. W naszej parafii jest już tradycją przynoszenie w tym dniu
kwiatów do Matki Bożej, z których ułożymy rajskie bukiety. Kwiaty będzie można
przynosić do kościoła przez cała sobotę do godz. 17.00.
11.Serdecznie dziękuje za wszystkie ofiary złożone na budowę i utrzymanie naszej
parafii.
12.U progu czasu wakacyjnego pamiętajmy, że od Pana Boga i Jego przykazań nie ma
wakacji, a na urlop warto zabrać ze sobą różaniec, modlitewnik lub Pismo Święte. Nie
zapominajmy też, że każda niedziela jest drogowskazem na wakacyjnej drodze.

