Ogłoszenia 26/06/2022

NIEDZIELA XIII ZWYKŁA

26.06.2022

Przeżywamy XIII niedzielę zwykłą. Dziękuję za ofiary składane dzisiaj na świętopietrze, czyli na
posługę apostolską i charytatywną Ojca Św.

W ostatnią niedzielę miesiąca modlimy się o szczególną opiekę i wstawiennictwo św. Jadwigi
Śląskiej nad naszym miastem i parafią.

W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu wspominamy:

Wtorek - św. Ireneusza, biskupa i męczennika

Środa - św. Apostołów Piotra i Pawła, Głównych Patronów naszej diecezji

Pilchowice: Dziękuję za posprzątanie kościoła. W tym tygodniu zapraszam Panie i ich rodziny:
Bożena Gotowała, Krystyna Hraniewicz.
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Zachęcam do lektury czasopism katolickich. Przed kościołem u ministrantów są do nabycia
tygodniki „Niedziela” i „Gość niedzielny”.

Kancelaria parafialna czynna jest w środę o godz. 16.00. Pilne sprawy zawsze po Mszy św.

W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź we Wleniu w piątek od godz.
17.00, w Pilchowicach w sobotę przed Mszą św.

W lipcu nie będzie odwiedzin chorych z posługą sakramentalną.

W sobotę o godz. 16.00 w Pilchowicach i o godz. 17.00 we Wleniu zapraszam na Nabożeństwo
Maryjne Pierwszych Sobót Miesiąca.

W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic dla Żywego Różańca.

Parafia nasza organizuje wakacyjny wyjazd wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych do
Zakopanego w dniach 14 – 21.08. b. r. Koszt wyjazdu 950 zł. W cenie przejazd autokarem w
obie strony, wyżywienie i pobyt w pensjonacie. Przy zapisach proszę o wpłatę 200 zł zaliczki.
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Wszystkim Parafianom i Gościom oraz wyjeżdżającym na wakacje życzę dobrego i
bezpiecznego wypoczynku.

W niedzielę 26 czerwca odbędzie się w kościołach zbiórka na świętopietrze, czyli na posługę
apostolską i charytatywną Ojca Świętego.

Świętopietrze, czyli Denar św. Piotra, to ofiara wnoszona przez kraje katolickie na rzecz Stolicy
Apostolskiej. Zbiórka datków w kościołach odbywa się raz w roku, w ostatnią niedzielę czerwca,
czyli blisko daty 29 czerwca, kiedy Kościół obchodzi uroczystość Świętych Apostołów Piotra i
Pawła.

Środki uzyskane z hojności poszczególnych wiernych, diecezji i organizacji charytatywnych
przeznaczane są na wsparcie działalności charytatywnej Papieża, jak i na struktury
towarzyszące jego misji apostolskiej.
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