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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/XVI Niedziela Zwykła - 17.07.2016/
1. Dzisiaj Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą kolejną zbiórkę

do puszek na pokrycie kosztów remontów.
2. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
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4.

5.

6.
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18.00 a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki
Najświętszej. Na godzinę 17.30 zapraszamy naszych drogich
parafian na wspólną modlitwę różańcową.
W przyszłą niedzielę po Mszach Świętych pobłogosławimy
mechaniczne pojazdy i ich użytkowników z racji przypadającego w
poniedziałek, 25 lipca wspomnienia Świętego Krzysztofa, patrona
kierowców.
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.
Informujemy pielgrzymów udających się na spotkanie z Ojcem
Świętym od Częstochowy, że koszt pielgrzymki wyniesie 50 zł.
Wpłat można dokonywać w zakrystii.
Serdecznie zapraszamy do udziału w 13 Pieszej Pielgrzymce
Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę do tak zwanej grupy duchowego
wsparcia. Zapisy w zakrystii bądź u ks. Marcina. Przy zapisie można
złożyć dobrowolną ofiarę na rzecz pielgrzymki.
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 491 ofiar na kwotę 62 tys. 300 zł.
W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów,
albumy „Kościoły Diecezji Świdnickiej
Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Sebastian Rybak zam. Ozorowice
Diana Szczeblewska zam. Stronie Śląskie
- Łukasz Szymon Bryg zam. Stronie Śląskie
Katarzyna Szpocińska zam. Wrocław

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

