OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
24.06.2018

1. Przypominamy, że od czerwca i w wakacje w niedziele nie ma Mszy św.
o godz. 16.00, jest natomiast Msza św. o godz. 20.00. Od jutra do końca
wakacji w dni powszednie Msze św. o 7.00 i 18.00 (nie będzie Mszy św.
o godz. 9.00).
2. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe codziennie o godz. 17.30.
3. Spotkanie Apostolatu Maryjnego w czwartek po Mszy św. wieczornej.
4. W czwartek, jak zawsze 28 dnia miesiąca, po Mszy św. o godz. 18.00
nabożeństwo ku czci św. Judy Tadeusza, patrona w sprawach trudnych
i beznadziejnych. Prosimy, aby w skrzynce umieszczonej w kaplicy składać́
kartki z intencjami. Zostaną̨ one odczytane podczas czwartkowego
nabożeństwa.
5. W piątek uroczystość́ św. Piotra i św. Pawła. Ofiary złożone w tym dniu na
tacę są przeznaczone na Świętopietrze, tzn. zostają̨ przekazane Stolicy
Apostolskiej, która z kolei przeznacza je na cele dobroczynne.
6. Adoracja Najświętszego Sakramentu w piątek od godz. 17.00.
7. W przyszły poniedziałek, 2 lipca, z Otynia wyruszy Piesza Pielgrzymka
Rolników na Jasną Górę̨.
8. Zapraszamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce z Głogowa na Jasną Górę,
która odbędzie się̨ w dniach 2-12 sierpnia. Z naszej parafii tradycyjnie
wyrusza grupa czerwona. Zapisy w zakrystii.
9. Składamy serdeczne podziękowanie za każdą̨ ofiarę̨ złożoną̨ na potrzeby
naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości.
10.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć́ „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”.
11.Rozpoczyna się czas wakacji i urlopów. Życzymy dobrego, radosnego
i bezpiecznego wypoczynku i zachęcamy do chrześcijańskiego przeżywania
tego czasu. Pamiętajmy o niedzielnej Mszy św. i codziennej modlitwie.

12.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną̨ modlitwę̨!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia, doświadczenia
Bożej obecności i opieki oraz opieki św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty
parafialnej.
13.W tym tygodniu odeszła do wieczności: śp. Daniela Pyszniak, lat 72, z ul.
Budowlanych. Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie...

