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Ogłoszenia parafialne
1. W nadchodzącym czasie obchodzimy następujące święta: 29 czerwca
Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła; 3 lipca święto świętego
Tomasza Apostoła; 6 lipca wsp. Błog. Marii Ledóchowskiej; 8
lipca wsp. Św. Jana z Dukli;
2.

W 2012 r. w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła w
Watykanie ks. Arcybiskup Wacław Depo otrzymał Paliusz z rąk Papieża
Benedykta XVI. Paliusz jest symbolem władzy pasterskiej i znakiem
łączności z Ojcem Świętym. Jest on dowodem zaufania papieża do
arcybiskupa lecz również ciężarem i zobowiązaniem do wierności
nauczaniu kościoła.

3. Epidemia wirusa się nie skończyła! Mamy sygnały o kolejnych
zarażeniach (prawie każdego dnia). Nie chcę aby kościół stwarzał
sytuacje sprzyjające rozmnażania się wirusa. Komunia św. na rękę
zapewnia bezpieczeństwo księdzu i tym, którzy do komunii
przystępują. Proszę to wziąć pod uwagę. Czasami ręka jest godniejsza
do przyjęcia Pana Jezusa niż język pełen kłamstw oszczerstw i obmów.
Zastanówmy się jak językiem Boga obrażamy.
4. W dzisiejszą niedzielę 28 czerwca - w naszym kościele po mszy
św. o g. 16.00 -- odbędzie się Koncert Młodych Talentów.
Rozpoczęcie koncertu g. 16. 45. Zapraszam wszystkich. Mamy
wspaniale talenty muzyczne wśród młodzieży. Państwo Stawarz
Anita i Leopold pracują nad ich rozwojem … Zapraszam na
koncert. Młodzi artyści czekają na odbiorców ich twórczości.
5. w tym tygodniu obchodzimy 1-y czwartek lipca; 1-y piątek lipca ; i 1-ą
sobotę miesiąca . Każdego dnia odpowiednie modlitwy. Zapraszam do
spowiedzi św. w 1-y piątek o 16.30;
6. Bóg zapłać za ofiary na sprawy związane z pracami w kościele: od

pewnej Osoby, P. Czeladka Elwira; P. Migdał; P. Sobieraj; P. Parafiniuk
Jerzy; P. Wajzer; P. Pucek Janina; P. Stęplewska Jadwiga; P. Sobieraj; P.
Marianna Pańczyk, P. Filipek; P. Marczyk; P. Żurawska, P. Janus, pewna
Osoba; P. Jerzy Gajek. Bóg zapłać
7. Mimo długów związanych z pracami w kościele chciałbym jeszcze w tym
roku ( do końca roku pozostało 6 miesięcy ) wyłożyć granitami wejście
do ubikacji znajdującej się na zewnątrz kościoła i jednocześnie naprawić
stopnie schodów na plebanię. Dobrze by było pokryć kolorową żywicą
boczne ściany schodów wejściowych do kościoła. Mam w planie wymianę
figury Matki Bożej przed kościołem. W sensie ścisłym Ta nowa Figura
czeka już w magazynie producenta. Przy odpowiednich funduszach plany
zrealizuję.

8. Rozpoczynają się wakacje. Mimo panowania wirusa wiele rodzin wyjedzie
z dziećmi na wakacyjny wypoczynek. Pamiętajmy o obowiązku
uczestniczenia w niedzielnej mszy św. Nie ma wakacji od życia
religijnego!

