OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

17 NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.07.2018

1. Dziś przypada 17 niedziela zwykła. Po każdej Mszy Świętej odbędzie się
błogosławieństwo pojazdów, składanymi ofiarami pomagać będziemy misjonarzom
w zakupie nowych pojazdów. Serdecznie zapraszamy na Nieszpory o godzinie 17:30.
2. Liturgiczne obchody tygodnia:
- we wtorek – wspomnienie Św. Ignacego z Loyoli, prezbitera,
- w środę – wspomnienie Św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła,
- w sobotę – Wspomnienie Św. Jana Marii Vianneya, prezbitera, patrona proboszczów,
pamiętajmy o modlitwie w intencji naszego księdza Proboszcza.
3. W poniedziałek zapraszamy Seniorów na Mszę Świętą o godzinie 8:30. W tym miesiącu nie
będzie spotkania w salce.
4. Jutro pielgrzymka na Górę Św. Anny i do Kamienia Opolskiego, zbiórka o godzinie 7:15 na
parkingu kościelnym. Powrót do Ustronia około godziny 19:00.
5. W środę rozpoczynamy miesiąc trzeźwości i abstynencji, Modlimy się w tej intencji,
szczególnie zaś za tych, którzy uwikłani są w nałóg alkoholowy.
6. W środę o godzinie 17:30 zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy.
7. W czwartek przypada dzień odpustu Porcjunkuli, który wierni mogą uzyskać nawiedzając
kościół i spełniając zwykłe warunki odpustu.
8. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota
miesiąca.
- W czwartek modlimy się w intencji nowych powołań kapłańskich, zakonnych
i misyjnych oraz w intencji kapłanów pochodzących i pracujących w naszej Parafii.
Zapraszamy na nabożeństwo o godzinie 17:30.
- W piątek oddajemy cześć Najświętszego Serca Pana Jezusa, o godzinie 17:30
zapraszamy na nabożeństwo.
- W sobotę czcimy Matkę Bożą. W tym dniu nie będzie odwiedzin chorych, odwiedziny
odbędą się w sobotę, 11 sierpnia. Chorych już teraz można zgłaszać w zakrystii.
Prosimy o powiadomienie chorych o tej zmianie.
W tych dniach będzie można skorzystać z Sakramentu Pokuty i Pojednania pół
godziny przed każdą Mszą Świętą oraz w ramach Stałego Konfesjonału.
9. W przyszłą niedzielę, kolekta przeznaczona będzie na potrzeby diecezji.
10. 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.
11. W dniach od 27 do 31 sierpnia odbędą się półkolonie organizowane przez naszą Parafię.
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 w zakrystii. Osoby, które chciałyby zaangażować się,
proszone są o kontakt z ks. Proboszczem lub z Panią Werpachowską. Szczegółowy
program półkolonii zostanie podany w sierpniu.
12. W kościele zawsze obowiązuje godny strój, również w okresie letnim. Dlatego prosimy
o właściwy ubiór, zarówno u pań jak i u panów.
13. Dzisiaj i w przyszłą niedzielę kawiarenka „Pod Zielonym Rowerem” jest nieczynna.
14. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Polecamy nasz parafialny tygodnik „Po górach,
dolinach…”, oraz „Gość Niedzielny”, „Źródło”, i inne tytuły.
15. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy dobrej niedzieli oraz błogosławieństwa Bożego
na nadchodzące dni tygodnia.
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