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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ XVI Niedziela Zwykła - 19.07.2015/
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Dziś – szesnasta niedziela w ciągu roku. Ewangelia tej niedzieli ukazała nam troskę
Pana Jezusa o Jego uczniów, zmęczonych wykonywaniem zleconej im przez Niego
misji. Pan Jezus jako dobry Pasterz troszczy się również o nas. Niech ta prawda
towarzyszy nam zarówno w czasie pracy jak i odpoczynku.
Dzisiaj Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą kolejną zbiórkę do puszek na
pokrycie kosztów renowacji ołtarza bocznego.
W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie 18.00–
zapraszamy Czcicieli Matki Najświętszej. Na godzinę 17.30 zapraszamy naszych
drogich parafian na wspólną modlitwę różańcową.
W czwartek – będziemy obchodzić święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy.
Pochodziła ze Szwecji i wiele wniosła w życie narodów europejskich, dlatego w 1999
roku Jan Paweł II ogłosił ją patronką Europy.
W sobotę przypada święto św. Jakuba Apostoła, nazywanego Jakubem Starszym lub
Większym. Jest on drugim męczennikiem po św. Szczepanie.
W sobotę przypada wspomnienie św. Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku,
patrona kierowców i podróżujących. Z tej okazji w przyszłą niedzielę na parkingu
obok kościoła odbędzie się błogosławieństwo kierowców i pojazdów mechanicznych
po każdej Mszy Świętej.
Informujemy naszych drogich Parafian i gości, że w okresie wakacyjnym /od 1 lipca
do 31 sierpnia/ od poniedziałku do piątku Mszy św. porannych nie będzie. Kościół w
tym okresie będzie otwarty codziennie od godziny 9.00. Kancelaria parafialna w
okresie wakacji czynna będzie tylko w soboty w wyznaczonych godzinach. W
nagłych sprawach prosimy zgłaszać się bezpośrednio po Mszy św. wieczornej.
Ofiary na remont dachu można składać w kopertach na tacę, w zakrystii bądź
kancelarii parafialnej, można również wpłacać na konto parafialne, którego numer
podany jest w dzisiejszym numerze „Maternusa”. Dziękujemy za ofiary już złożone.
Do tej pory wpłynęło 225 ofiar na kwotę 30 tys. zł.
Parafia organizuje pielgrzymkę do Włoch w dniach 25.09 – 04.10 2015 roku. Na
trasie pielgrzymki: Wenecja, Loreto, miejsca związane ze św. Ojcem Pio: San
Giovanni Rotundo, Pietrelcina, Capri, Monte Cassino, Rzym z nawiedzeniem grobu
św. Jana Pawła II, Orvieto, Asyż, Florencja, Werona. Pielgrzymka bez nocnych
przejazdów. Koszt zostanie podany w niedługim czasie. Zapisy w zakrystii, bądź w
kancelarii parafialnej.
Serdecznie zapraszamy do udziału w 12 Pieszej Pielgrzymce Diecezji Świdnickiej na
Jasną Górę do tak zwanej grupy duchowego wsparcia. Zapisy w zakrystii bądź u ks.
Sebastiana. Przy zapisie można złożyć dobrowolną ofiarę na rzecz pielgrzymki.
Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii i za ofiarowane kwiaty.
W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, dwumiesięcznik
„Misyjne drogi”, Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów
w promocyjnych cenach
Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Bartosz Furtak zam. Stronie Śląskie
Justyna Roksana Jędrzejowska zam. Stronie Śląskie
- Oktawian Tadeusz Oberski zam. Radków
Justyna Paulina Rudzka zam. Stronie Śląskie

Wszystkim wyjeżdżającym na urlopy, letnie wycieczki, obozy, kolonie i
przybywającym do naszej świątyni, życzymy udanego, radosnego wypoczynku, ale
też przypominamy, że nie ma czasu wolnego od Pana Boga. Nie bójmy się
manifestować naszej przynależności do Chrystusa i Kościoła.

Numer konta parafialnego:
13 9588 0004 3902 4686 2000 0010
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział
w Lądku Zdroju

