Ogłoszenia Duszpasterskie na
XVII Niedzielę Zwykłą
1. Dziś XVI Niedziela zwykła w roku liturgicznym. Trwają
wakacje i urlopy. Pamiętajmy w naszych modlitwach o właściwym
wykorzystaniu tego czasu. Nie zaniedbujmy praktyki modlitwy i
niedzielnej Mszy św. Otoczmy opieką religijną Dzieci i
Młodzież kierując ich uwagę na uczestnictwo we Mszy św.
niedzielnej.
2. W tym tygodniu przypada I piątek i sobota m-ca. Spowiedź w
piątek od godz.17.30 W tym tygodniu odwiedzimy chorych ks.
Leopold odwiedzi chorych w piątek od godz. 8.00, a ks. Dariusz
swoich chorych odwiedzi w sobotę od godz. 8.00.
3. W piątek rozpoczyna się sierpień miesiąc abstynencji od
napojów alkohoolwych.
4. Na podstawie Dekretu ks. bp. ordynariusza Stefana Regmunta
od 1 sierpnia 2008r. Proboszczem naszej parafii został
mianowany ks. Zbigniew Nosal były proboszcz z Jordanowa.
Zechciejmy Go przyjąć z życzliwością i serdecznością. Będziemy
witać nowego naszego Proboszcza na Mszach św. w przyszłą
niedzielę tj. 3 sierpnia 2008r.
5. Kancelaria parafialna czynna w tygodniu:
we wtorki 10.00 12.00 i 16.00- 18.00 ,
w środy od 10.00 12.00,
w czwartek 16.00 – 18.00
w piątek 10.00 12.00.
6. W sobotę 2 sierpnia zapraszamy na pierwszo-sobotnie
czuwania fatimskie do Rokitna. Wyjazd spod parkingu przy
Parysie o godz. 17.30.
7. Serdecznie zachęcamy do lektury o św. Pawle w formie gazety
wydanej przez wydawnictwo Dobrej Nowiny. Gazetę można nabyć
przy wyjściu z kościoła w cenie symbolicznej 1 zł. Jest to
bardzo dobra lektura na czas wakacji i urlopów. Zachęcamy do
nabycia tej gazety o św. Pawle.
8. XXVI Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę naszej Diecezji

odbędzie się dniach 31.07 12.08.2008r. Zapisywać się można w
niedzielę przed i po Mszy św. Spotkanie przed pielgrzymką w
poniedziałek 28.07 o godz. 18.30 po Mszy św. 31 lipca 2008r.
około godz.18.30(w czwartek) przybywają do nas pielgrzymi z
Międzyrzecza. Tradycją lat ubiegłych bardzo prosimy chętne
rodziny, które mogą przyjąć pielgrzymów na nocleg o zgłoszenie
się do zakrystii i podanie ile osób dana rodzina może przyjąć.

