OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

15 NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.07.2018
1. Dziś przypada 15 niedziela zwykła. Serdecznie zapraszamy na Nieszpory
o godzinie 17:30. Kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszego kościoła,
dziękujemy za każdą złożoną ofiarę.
2. Liturgiczne obchody tygodnia:
- w poniedziałek – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. W tym
dniu odwiedziny chorych od godziny 8:00, chorych można jeszcze dzisiaj zgłaszać
z zakrystii.
3. W środę o godzinie 17:30 zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy.
4. Z racji trzeciego piątku miesiąca nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego o godzinie
17:30.
5. W przyszłą niedzielę o godzinie 10:30 odbędą się chrzty i roczki. Nauka dla rodziców
i chrzestnych w sobotę o godzinie 17:00 w kancelarii parafialnej. Dzieci zgłaszamy w
tym tygodniu w kancelarii parafialnej.
6. W przyszłą niedzielę o godzinie 17:30 zapraszamy do uczestnictwa w Nowennie
w intencji Ojczyzny, z okazji 100 – lecia odzyskania niepodległości. Kolekta w tym
dniu przeznaczona będzie na budowę Domu Księży Emerytów w Andrychowie.
7. Informujemy turystów i wczasowiczów, że w naszym kościele w tygodniu od godziny
9:00 do 18:00, a w niedzielę od 13:00 do 17:30, jest wystawiony Najświętszy
Sakrament. Zapraszamy do adoracji.
8. Apostolat Maryjny zaprasza na coroczną pielgrzymkę na Jasną Górę, w sobotę, 28
lipca. Wyjazd z parkingu kościelnego o godzinie 5:15, koszt 40 zł. Zapisy do 20 lipca
w zakrystii z numerami PESEL i telefonu. Wpłata przy zapisie. Serdecznie
zapraszamy.
9. Na pielgrzymkę na Górę Św. Anny i do Kamienia Opolskiego nie ma już wolnych
miejsc. Prosimy osoby zapisane o uzupełnienie danych osobowych oraz o drugą
część wpłat.
10. W dniach od 27 sierpnia do 31 sierpnia odbędą się półkolonie organizowane przez
Parafię Św. Klemensa w Ustroniu. Półkolonie będą organizowane w godzinach od
9:00 do 15:00. Dzieci będą przyjmowane po uprzednim zapisaniu przez rodziców
lub opiekunów w terminie do 20 sierpnia. Karty zgłoszeniowe można pobierać
z zakrystii. Osoby, które byłyby chętne do pomocy przy przyrządzaniu obiadów lub
do opieki nad dziećmi proszone są o zgłoszenie się do ks. Proboszcza lub do Pani
Werpachowskiej. Szczegółowy program półkolonii zostanie podany w sierpniu.
11. W kościele zawsze obowiązuje godny strój, również w okresie letnim. Dlatego
prosimy o właściwy ubiór, zarówno u pań jak i u panów.
12. Kawiarenka „Pod Zielonym Rowerem”, czynna w sobotę po wieczornej Mszy
Świętej i w niedzielę po każdej Mszy Świętej.
13. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Polecamy nasz parafialny tygodnik „Po
górach, dolinach…”, oraz „Gość Niedzielny”, „Źródło”, i inne tytuły.
14. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy dobrej niedzieli oraz błogosławieństwa
Bożego na nadchodzące dni tygodnia.
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