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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/Narodzenie Jana Chrzciciela -24.06.2018/
1. W dzisiejszą niedzielę wielbimy Boga, oddając cześć świętemu Janowi
Chrzcicielowi.
2. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00,
a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki Najświętszej. Na
godzinę 17.30 zapraszamy naszych drogich parafian na wspólną modlitwę
różańcową.
3. W piątek uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msze Święte
w naszym kościele o godzinie 9.00 i 18.00. Składka na tacę będzie
przeznaczona na tzw. świętopietrze, czyli do dyspozycji papieża.
4. W sobotę Różaniec Fatimski po Mszy św. wieczornej. Zapraszamy ze
świecami.
5. W przyszłą niedzielę jako I miesiąca wystawienie Najświętszego
Sakramentu po każdej Mszy św. Modlić będziemy się o dobre przeżycie
czasu wakacji. Także w przyszłą niedzielę Członkowie Akcji Katolickiej
serwować będą ciasto z którego dochód będzie przeznaczony na
doposażenie świetlicy środowiskowej.
6. Informujemy naszych drogich Parafian i gości, że w okresie wakacyjnym
/od jutra 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.
7. Do piątku trwają nabożeństwa czerwcowe. Włączmy się do tej modlitwy
wielbiącej Boże Serce.
8. Informujemy, że decyzją ks. Biskupa Ignacego Deca z dniem
25.06.18 zostaje odwołany ze stanowiska wikariusza naszej parafii
ks. Mariusz Pawlak. Ks. Mariuszowi życzymy błogosławieństwa
Bożego, opieki Matki Bożej na nowej parafii.
9. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
10. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo
Święte, albumy, znicze, wiele innych artykułów.
11. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Damian Perzycki zam. Stronie Śląskie
Joanna Szczygielska zam. Stronie Śląskie
- Zbigniew Chojniak zam. Stronie Śląskie
Anna Barbara Machała zam. Stronie Śląskie
- Paweł Robert Piątek zam. Wrocław
Klaudia Hanna Robak zam. Stronie Śląskie
- Mariusz Andrzej Boroń zam. Stronie Śląskie
Katarzyna Olga Jasionowska zam. Stronie Śląskie

Przypominamy także, że wakacje nie są czasem wolnym od
Boga i obowiązków religijnych. Obowiązują nas zatem także na
urlopach niedzielna Msza św., osobista modlitwa, zachęcamy
także do korzystania z sakramentu spowiedzi. Wszystkim
wyjeżdżającym na wakacyjne kolonie, urlopy, obozy
i wszystkim przybywającym do naszej wspólnoty, życzymy aby
był to czas rekreacji, a także odnajdywania Bożych śladów
w pięknie stworzenia.

Dziesięć przykazań na wakacje:
1. Pożegnaj się z rodzicami, ale nie z Panem Bogiem.
2. Nie zapomnij plecaka, a w nim książeczki do nabożeństwa i różańca.
3. Zabierz dobre buty, abyś na wakacjach doszedł do kościoła.
4. Rozmawiaj nie tylko z ludźmi, ale i z Panem Bogiem - módl się!
5. Kieruj się w drodze kompasem i przykazaniami, a nie zbłądzisz.
6. Miej zawsze syty żołądek, a nigdy puste serce - przystępuj do Komunii
Świętej!
7. Nałóż ciemne okulary, ale nie zasłoń sobie Pana Boga.
8. Nie śmieć na postojach, ani we własnej duszy.
9. Nie rzucaj na drodze kamieniami, lecz uśmiechem.
10. Po wakacjach wróć zdrowy, lepszy, i zgłoś się znowu na katechizację
Nasz wakacyjny odpoczynek będzie piękny, tylko z Bożą pomocą. Prośmy więc
Boga przez wstawiennictwo Matki Najświętszej o łaski potrzebne do pięknego
i Bożego przeżycia czasu wakacji.

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

