XII Niedziela Zwykła – 19 czerwca 2022 roku
Ogłoszenia duszpasterskie
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Dziś 12. Niedziela Zwykła i Diecezjalne Święto Rodziny. [Procesja w ramach oktawy Bożego Ciała dzisiaj po
Mszy św. o godz. 11.00]. Dzisiejsza Msza święta popołudniowa będzie sprawowana o godz. 15.00 na
Cmentarzu. Dziękujemy wszystkim za systematyczną ofiarność na bieżące – roczne utrzymanie Cmentarza.
Składamy staropolskie Bóg zapłać oraz serdeczne podziękowania wszystkim przygotowującym ołtarze na
Boże Ciało, LSO, DSM, Scholi, p. Organiście, ks. Sylwestrowi, strażakom, pocztom sztandarowym, niosącym
sztandary, feretrony i baldachim, dziewczynkom sypiącym kwiaty i chłopcom dzwoniącym dzwonkami
oraz wszystkim którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się i włączyli w przygotowanie i przebieg uroczystej
procesji Bożego Ciała oraz przeżywania procesji w trakcie oktawy Uroczystości Bożego Ciała.
Spotkania: w czwartek po Mszy LSO; w piątek po Mszy DSM oraz o 19.00 Schola i MGA; w sobotę po Mszy
wieczornej zapraszamy na spotkanie Zespołu Synodalnego, Akcji Katolickiej oraz Rady Parafialnej.
W liturgii: we wtorek św. Alojzego; w czwartek Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, w tym dniu
także na Mszy wieczornej procesja na zakończenie oktawy Bożego Ciała oraz błogosławieństwo wianków i
błogosławieństwo dzieci; w piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa i Dzień Modlitw o Świętość
Życia Kapłańskiego, zapraszamy w tym dniu także na procesję przed Mszą wieczorną; z racji uroczystości nie
obowiązuje w piątek wstrzemięźliwość od spożywania mięsa; w sobotę Niepokalanego Serca Najświętszej
Maryi Panny – odpust w Parafii Bukowiec, suma odpustowa o godz. 11.00; Wszystkim jubilatom i
solenizantom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia.
W przyszłą niedzielę 26 czerwca będziemy przeżywać 13. Niedzielę Zwykłą oraz Niedzielę Synodalną, w
tym dniu ofiary zbierane na tacę są przeznaczone na cele remontowe i inwestycyjne w Parafii; W przyszłą
niedzielę nie będzie Mszy świętej popołudniowej o 16.00!
Zbliża się koniec roku szkolnego, katechetycznego i formacyjnego w naszej wspólnocie. Msze święte na
zakończenie roku szkolnego i katechetycznego odbędą się w Sanktuarium oraz w kaplicy w Siekierczynie o
godz. 8.00. W tym dniu nie będzie Mszy w Sanktuarium o godz. 7.00. Dziękujemy Dyrekcji, Wychowawcom,
Nauczycielom oraz Rodzicom i Opiekunom za wszelki trud i zaangażowanie włożone w edukację i
wychowanie młodego pokolenia według wartości chrześcijańskich; dziękujemy także dzieciom i młodzieży za
wszelkie formy zaangażowania w życie naszej wspólnoty parafialnej. Gratulujemy także: Weronice Biel i
Monice Bania ukończenia kursu Przewodniczek DSM oraz nowo wyświęconym lektorom: Kamilowi
Łaskawskiemu, Radosławowi Ciepielowskiemu, Norbertowi Sowie i Krzysztofowi Samkowi.
Zachęcamy rodziny do zapisywania się, aby przyjąć relikwie św. Jana Pawła II w swym domu.
Kancelaria czynna w tygodniu bezpośrednio po Mszy wieczornej; w czwartek, piątek, sobotę i niedzielę
kancelaria jest nieczynna.
Bóg zapłać za ofiarę 350 złotych złożoną do puszek na uczelnie katolickie oraz za ofiarę 2.250 złotych i 2€
złożoną w Boże Ciało na hospicja. Bóg zapłać za ofiarę rocznego utrzymania Cmentarza na 2022 rok
złożoną po 100 złotych z 3 numerów; Bardzo prosimy, jeśli ktoś wrzuca na tacę ofiarę na utrzymanie
roczne Cmentarza, albo składa w zakrystii lub kancelarii, aby podawać miejscowość i numer domu (np.
Cmentarz 2022 - Bruśnik 41). Bóg zapłać także za ofiarę indywidulaną 600 złotych na Cmentarz. Wszystkich
dobrodziejów parafii duchowych i materialnych polecamy na Mszy świętej zbiorowej w środy. Niech dobry
Bóg wynagrodzi waszą wszelką dobroć i życzliwość swym błogosławieństwem.
Pod chórem jest nowy numer Gościa Niedzielnego w cenie 8 złotych. Jest także nowy numer Gościa Extra w
cenie 12 złotych. Ofiary można składać w koszyczku.
Dziękujemy za sprzątanie z kolejki i złożoną ofiarę na kwiaty: Krystynie i Wacławowi Dziodzio; Lidii i
Zdzisławowi Mikom; Ewie i Januszowi Mikom; Zofii i Marianowi Orłowskim. Na najbliższy tydzień do
sprzątania, prosimy: Renatę i Grzegorza Dziodzio; Lucynę i Wojciecha Klimków; Annę i Miłosza Święsów;
Beatę i Janusza Oczkowskich; Halinę i Łukasza Kozioł.
Parafia poszukuje chętnej osoby do pełnienia funkcji kościelnego w Sanktuarium. Zainteresowanych prosimy
o kontakt z ks. Proboszczem.
Prosimy o zapoznanie się z zapowiedziami umieszczonymi w gablocie parafialnej. Jeśliby ktoś wiedział o
przeszkodach w zawarciu sakramentu małżeństwa dotyczących zobowiązany jest w sumieniu zgłosić to w
kancelarii parafialnej.

