OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XI NIEDZIELA ZWYKŁA
17 czerwca 2018
1. Dziś XI Niedziela Zwykła.
2. W miesiącu czerwcu zapraszamy na nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana
Jezusa, codziennie po modlitwie różańcowej, czyli o godz. 1730.
3. Dziś, zgodnie z zapowiedzią z poprzedniej niedzieli, będziemy mogli pomóc rodzinie
Filipka Sucheckiego z Żyrardowa w organizacji operacji rekonstrukcji i wydłużenia
nóżek, która ma być przeprowadzona w Stanach Zjednoczonych. Bliscy Filipka po każdej
Mszy św. zbierają do puszek dobrowolne ofiary na ten cel. Okażmy Filipkowi naszą
miłość i pomoc, a zatroskanym rodzicom naszą życzliwość i braterskie wsparcie.
4. Dziękujemy Księdzu Biskupowi Wojciechowi Osialowi za udzielenie w ubiegły
czwartek - 14 czerwca - Sakramentu Bierzmowania młodzieży ze szkół
gimnazjalnych naszej parafii. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do bardzo
pięknego i uroczystego przebiegu tego wydarzenia. Dziękuję młodzieży i rodzicom
za pobożny i pełen powagi udział w uroczystości. Przy okazji prośba do uczniów
klas VII Szkół Podstawowych o zachowanie indeksów z tego roku na kolejny drugi
rok przygotowania do Bierzmowania, który rozpocznie się po wakacjach, czyli
w klasie VIII.
5. Ksiądz Biskup Alojzy Orszulik – pierwszy ordynariusz naszej diecezji – obchodzi
Jubileusz 90 rocznicy urodzin. Zapraszamy na Mszę Św. w Jego intencji
w najbliższy czwartek 21 czerwca o godz. 18 00.
6.Nauczycieli i uczniów szkoły ponadgimnazjalnej nr 1 zapraszamy na Mszę świętą
z okazji zakończenia roku szkolnego w piątek 22 czerwca o godz. 8 00 a Szkoły
ponadgimnazjalnej nr 2 o godz. 900. Szkoły podstawowe zapraszamy na Mszę Świętą
dziękczynną za miniony rok szkolny w najbliższą niedzielę 24 czerwca o godz. 10 30.
Wszystkich nauczycieli i uczniów zachęcamy do uprzedniego skorzystania
z sakramentu pokuty.
7. Organizacja Green Office Ecologic ogłasza zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego z której dochód przeznaczony jest na pomoc dzieciom Afryki.
Sprzęt można pozostawiać w wyznaczonym miejscu na placu obok plebanii do dnia
26 czerwca. W gablotach są plakaty, a na bocznych ołtarzach ulotki, ze szczegółową
informacją na ten temat.
8. Dziękujemy za ofiary złożone w zeszłym tygodniu na cele inwestycyjne naszej
parafii. Zebraliśmy 5154 zł. Po malowaniu i ułożeniu posadzki w kaplicy
na cmentarzu przystąpimy teraz do instalacji nagłośnienia, oświetlenia oraz
wyposażenia jej w meble i potrzebne sprzęty liturgiczne.
9. Od przyszłej Niedzieli - 24 czerwca - rozpoczniemy wakacyjny porządek Liturgii
w naszej Bazylice Katedralnej, według którego ostatnią Mszą św. niedzielną będzie
Eucharystia sprawowana o godz. 2000 wieczorem. Zapraszamy.
10. W zeszłym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty +Śp. Zdzisława Plaka.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

