OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
X NIEDZIELA ZWYKŁA
10 czerwca 2018

1. Dziś X Niedziela Zwykła.
2. Dziękuję wiernym naszej parafii za udział w Procesji Eucharystycznej u Sióstr
Bernardynek na zakończenie obchodów Uroczystości Bożego Ciała. Szczególnie
dziękuję służbie liturgicznej, siostrom zakonnym, asyście i dziewczynkom
w strojach ludowych sypiącym kwiaty.
3. W miesiącu Czerwcu zapraszamy na nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca
Pana Jezusa, codziennie po modlitwie różańcowej, czyli o godz. 1730.
4. Serdeczne „Bóg zapłać!” za ofiary składane dziś na tacę, a przeznaczone na cele
inwestycyjne. W kaplicy na cmentarzu trwa malowanie sufitu i ścian, a także
układanie posadzki. W najbliższym czasie zostanie zamontowane oświetlenie
i podejmiemy starania o wyposażenie prezbiterium w ołtarz oraz ambonę a nawy
kaplicy w ławki. Dziękujemy wszystkim wspierającym prace przy jak najszybszym
udostępnieniu kaplicy dla wiernych.
5. Kandydaci do Sakramentu Bierzmowania w poniedziałek 11 czerwca i wtorek
12 czerwca są zobowiązani uczestniczyć w odprawach liturgicznych o godz. 1830.
W środę 13 czerwca kandydaci oraz świadkowie bierzmowania przystąpią
do Sakramentu Pokuty od godz. 1700, a następnie w ostatniej odprawie liturgicznej
o godz. 1830. Sakramentu Bierzmowania udzieli kandydatom Ks. Bp. Wojciech
Osial w czwartek, 14 czerwca na Mszy św. o godz. 1800.
6. W najbliższa niedzielę 17 czerwca będziemy mogli pomóc rodzinie Filipka
Sucheckiego z Żyrardowa w organizacji operacji rekonstrukcji i wydłużenia nóżek,
która ma być przeprowadzona w Stanach Zjednoczonych. Bliscy Filipka przyjadą
do nas i po każdej Mszy św. przed Katedrą będą zbierali do puszek dobrowolne
ofiary na ten cel. Okażmy Filipkowi naszą miłość i pomoc, a zatroskanym
rodzicom nasza życzliwość.
7. Dzieci ze szkół podstawowych naszej parafii od 1 do 8 lipca będą uczestniczyć
w wypoczynku wakacyjnym w Bieszczadach. Ks. Bogdan zaprasza rodziców dzieci
uczestniczących w tym wyjeździe na spotkanie organizacyjne za tydzień
w niedzielę 17 czerwca w Domu Parafialnym o godz. 1500.
8. Młodzież naszej parafii ma szansę uczestniczyć w wyjazdach wakacyjnych pod
opieką S. Małgorzaty: w lipcu w XXXI Spotkaniu Saletyńskim, a także
w Rekolekcjach dla Dziewcząt w Warszawie, a w sierpniu w Rekolekcjach Ruchu
Czystych Serc. Zachęcamy i zapraszamy. Bliższe informacje i zapisy u Siostry
Małgorzaty.
9. W ostatnim tygodniu odeszli do wieczności: +Śp. Jerzy Wojciechowski,
+Śp. Genowefa Boczek, +Śp. Halina Maciejewska, +Śp. Eugeniusz Kosiorek
i +Śp. Mirosława Fudała. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

