OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XI Niedziela Zwykła – 17.06. 2018 r.
1. W tym tygodniu w czwartek obchodzimy wspomnienie św. Alojzego Gonzagi patrona
bpa Wiesława Meringa, pamiętajmy w modlitwach o naszym Pasterzu, w sobotę –
Dzień Ojca pamiętajmy o naszych ojcach i to zarówno tych żyjących jak i zmarłych,
w niedzielę uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
2. Kończy się rok szkolny i katechetyczny, a rozpoczynają się letnie wakacje. Zadbajmy
o spowiedź i komunię św. jako nasze dziękczynienie i zaproszenie Boga. Uroczysta
Msza św. kończąca rok szkolny będzie odprawiona w piątek o godz. 800. Spowiedź dla
dzieci i młodzieży w środę i czwartek od godz. 1745.
3. W poniedziałek 25 czerwca Mszą św. o godz. 2000 rozpocznie się dziewiąty tydzień
modlitewnych marszów „Jerycho”. Osoby chętne zapraszamy do udziału w tej formie
modlitwy.
4. W przyszłą niedzielę po wszystkich mszach św. przedstawiciele Przedszkola ze
Skibina będą prosić o wsparcie finansowe dla chorego pięcioletniego dziecka, które
uczęszczało do tegoż przedszkola, a okazało się, że leczenie będzie długotrwałe i
kosztowne. Kto z Państwa będzie chciał wesprzeć rodziców tego dziecka, może to
uczynić składając datek na ten cel.
5. W poniedziałek 18 czerwca w kościele o godz. 1630 odbędzie się spotkanie młodzieży
przygotowującej się do sakramentu bierzmowania – obecność obowiązkowa.
6. Trwają Dni Radziejowa, w imieniu Włodarzy Miasta zapraszamy do udziału. Z tej
racji w przyszłą niedzielę jak to bywało w ubiegłych latach w klasztorze będzie
odprawiona msza św. w int. mieszkańców Radziejowa. Szczegółowy program
znajduje się na plakatach.
7. Przyszła niedziela jest ostatnią niedziela miesiąca, dlatego zapraszamy członkinie
KŻR do domu parafialnego na godz. 1500 na wymianę tajemnic różańcowych, a o
godz. 1530 do kościoła na modlitwę różańcową w intencji naszych rodzin.
8. Z prasy katolickiej jest nowy numer tygodnika Idziemy.
9. Wszystkim mieszkańcom naszej parafii, gościom życzymy dobrze przeżytej niedzieli,
a łaska i opieka Boża niech czuwa każdego dnia.

