
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW OD 29.06 DO 05.07.2020.
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 28.06.2020.8:00 Do Bożej Opatrzności w intencji Barbary i Alojzego Wydróww45. rocznicę ślubu.10:00 W intencji rocznego dziecka: Laury Sobeczko.14:00 W intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci,personelumedycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.15:15 Nieszpory.

PONIEDZIAŁEK – 29.06.2020; św. Apostołów Piotra i Pawła (uroczystość).18:00 W intencji Kornelii i Marka Czogalików.
WTOREK – 30.06.2020.8:00 Za + kuzynkę Różę Cieślik.
ŚRODA – 01.07.2020.8:00 Za + Różę Cieślik – od sąsiadów.
CZWARTEK – 02.07.2020.17:00 Adoracja.18:00 O nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne imisyjne.
PIĄTEK – 03.07.2020; św. Tomasza Apostoła (święto).18:00 Do Bożej Opatrzności w intencji Michała Iwaśków z okazji 80. rocznicyurodzin oaz żonyMarii w 75. rocznicę urodzin.
SOBOTA – 04.07.2020.8:00 Za ++ Krystynę i JózefaWiencierzów.

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 05.07.2020.8:00 Za + Różę Cieślik – od parafian.10:00 Za + Herberta Skorupęw rocznicę śmierci.14:00 W intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci,personelumedycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.15:15 Nieszpory.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.

1. Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na Stolicę Apostolską (Świętopietrze) –Bóg zapłać za złożone ofiary.2. Zapraszamna nieszpory o godz. 15:15.

3. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.W czwartek Msza św. o powołania, w piątek po Mszy św. nabożeństwodo Serca Pana Jezusa, a w sobotę po mszy św. nabożeństwo doNiepokalanego Serca Maryi. Sobota jest również dniem zmiany tajemnic wwiększości róż różańcowych.
4. Rozpoczęły się wakacje, które, podobnie jak rok szkolny, będą trochę inneniż zawsze. Nie pojedziemy w tym roku z dziećmi do Soli – nie jesteśmyw stanie spełnić wszystkich wymogów bezpieczeństwa. Nie będzie też w tymroku oazy w Babicach – wszystkie rekolekcje oazowe w naszej diecezjizostały odwołane.
5. Jest już kalendarz z intencjami na nowy rok - 2021. Zachęcam, by wcześniejzamawiać intencje, zwłaszcza te związane z jakimiś konkretnymi terminami –jubileusze, rocznice. Gdy odkładamy decyzję na ostatni miesiąc, czy nawettrzymiesiące, może się okazać, że niema już wolnych terminów. Zamawianieintencji rok, czy nawet półtora roku do przodu wcale nie jest przesadą.Intencje można zamawiać w zakrystii oraz w kancelarii w godzinachurzędowania (poniedziałki 16:00 – 17:00, piątki 19:00 – 20:00).Przypominam, żeby zapisywać intencje w tych godzinach, jakie są wpisane wkalendarzu. Jeśli komuś zależy na innej godzinie i jest ku temu istotny powód,to bardzo proszę uzgadniać to osobiście ze mną (nie przez pośrednictwo p.Ericha).
6. Dziękuję za przygotowanie kościoła na niedzielę. W tym tygodniupracowali: Hubert Łyczek, Renata Łyczek, Dorota Dziedzioch, SylwiaKowaczek i Nadia Kowaczek.
7. Zachęcam do lektury „Gościa Niedzielnego”. Polecam wakacyjny cyklartykułów „Nie ma jak u mamy” o mniej znanych sanktuariach maryjnych,a także tekst „Komu pandemia pomogła znaleźć Boga?”
8. Młodzież zachęcam do udziału w Festiwalu Życiaw dniach 06-09.07, który wtym roku będzie miał formę indywidualnego udziału w grze "Buduj Arkę".Zachęcam do zapisów bezpośrednio na stronie festiwaluwww.festiwalzycia.pl.
9. Tegoroczna Diecezjalna pielgrzymka piesza na Jasną Górę odbędzie się nazasadzie sztafety. Dotychczasowe grupy przejdą tylko jeden wyznaczony dlanich odcinek drogi. Zachęcam do pielgrzymowania z grupą pomarańczowąz Kuźni do Gliwic dnia 19.08.2020 r. (środa). Zapisy tylko do 9 sierpnia.Zakończenie pielgrzymki dnia 22.08.2020 r. (sobota) Eucharystią na JasnejGórze.


