Ogłoszenia Parafialne
31 VII – 7 VIII 2022
1. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy w ubiegłą niedzielę zaangażowali się w przygotowanie i przebieg
naszej parafialnej uroczystości odpustowej św. Jakuba, pierwszego męczennika z grona Apostołów.
Za wszelki podjęty wysiłek i wszelkie dobro – wielkie Bóg zapłać! Dziękuję zarazem wszystkim, którzy
włączyli się do zbiórki na rzecz Akcji św. Krzysztof - 1 km za 1 grosz - pomocy polskim misjonarzom
w zakupie środków transportu na misjach. Podczas poświęcenia pojazdów zebraliśmy ogółem 769 zł.
2. Dziękuję także za dar pielgrzymkowej wspólnoty uczestnikom naszego 2-go tegorocznego wyjazdu
autokarowego: w miniony czwartek 28 lipca na Lednogórę oraz Lednicę. W roku przyszłym - o ile
nie staną na przeszkodzie temu kolejne niezależne od nas okoliczności - chcielibyśmy powrócić przede
wszystkim do wcześniejszego projektu naszego wspólnego 3-dniowego wyjazdu na Mazury.
3. Przypominam, iż począwszy od ubiegłej niedzieli odpustowej na okres wakacyjny zawieszona została
niedzielna Msza św. sprawowana o godz. 12.00. Tym samym do końca miesiąca sierpnia - niedzielne
Msze św. sprawowane będą w naszym kościele zwyczajowo o godz.: 8.30; 10.30 oraz o 15.30 a także
w sobotni wieczór o g. 17.30. Zapraszam.
4. W najbliższym tygodniu wakacyjne zastępstwo duszpasterskie i posługę w naszej Parafii przejmie
Ks. Kazimierz Pyrzyk. We wszystkich sprawach nagłych i pilnych proszę w tym czasie zwracać się do
Ks. Seniora. Dziękuję Ks. Kazimierzowi za gotowość do tej posługi a zarazem pomocy!
5. W najbliższy wtorek, tj. 2 sierpnia, w każdym kościele parafialnym (oprócz dnia parafialnego odpustu),
można co roku uzyskać (za przyczyną Matki Bożej Anielskiej i św. Franciszka z Asyżu), łaskę odpustu
zupełnego Porcjunkuli. Należy pobożnie nawiedzić kościół, wzbudzić w sobie szczere postanowienie
przemiany, odmówić w kościele Modlitwę Pańską i Wyznanie Wiary, w stanie łaski przyjąć Komunię
świętą, pomodlić się w intencjach papieskich i wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu.
Odpust ten można też ofiarować w intencji osoby zmarłej. Zachęcam!
6. Przypominam też, że w tym tygodniu 5 sierpnia przypada I-szy piątek miesiąca. Okazja do Spowiedzi
św. już od godz. 16.30. Komunia święta przed i w trakcie Liturgii. Dzień później w I-szą sobotę miesiąca
zwyczajowo o godz. 8.00 Msza św. o Niepokalanym Sercu Matki Bożej. Zapraszam!
7. Zachęcam do lektury najnowszego numeru Przewodnika katolickiego razem z nowym modlitewnikiem
Pięć minut z Bogiem na każdy dzień na miesiąc sierpień (po 9.50 zł), wyłożonego w kruchcie bocznej,
oraz do odwiedzenia stoiska z dewocjonaliami do udekorowania naszych domów i mieszkań, a zarazem z
niewielką lekturą – pomocami do naszego owocniejszego przeżycia Jasnogórskiego Nawiedzenia.
8. Z naszej Wspólnoty odeszła do wieczności w minionym tygodniu Śp. Maria Sokołowska, którą
pożegnamy w najbliższy wtorek o godz. 13.00 (wcześniej wspólny różaniec). Śp. Zmarłą oraz naszych
bliskich Zmarłych, polećmy Bożemu Miłosierdziu…
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