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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
18 NIEDZIALA ZWYKŁA
1. W dzisiejszą niedzielę przypada święto Przemienienia Pańskiego.
Wydarzenie to było umocnieniem wiary Apostołów przed męką Pana
Jezusa. Jest ono zaproszeniem do pogłębiania życia wewnętrznego oraz
poznawania Pana Boga na drodze sakramentów i modlitwy.
2. Tysiące pielgrzymów z różnych stron Polski zdążają na Jasną Górę.
Łączmy się w modlitwie z tymi, którzy podjęli trud wyjścia na pątnicze
szlaki. Włączmy się też w wielką modlitwę o trzeźwość naszego narodu.
Zachęcamy do złożenia swoich wpisów w Pamiątkowej Księdze
Abstynencji. Naszym pośrednikiem w modlitwie o trzeźwość jest Święty
Maksymilian Kolbe.
3. W środę, 9 sierpnia, przypada święto św. Teresy Benedykty od Krzyża –
Edyty Stein (1891-1942), współpatronki Europy. Urodziła się we
Wrocławiu w rodzinie żydowskiej. Bardzo wykształcona, mimo
protestów rodziny przyjęła chrzest. W 1933 roku wstąpiła do
karmelitanek w Kolonii. Aresztowana i wywieziona do obozu w
Auschwitz, zginęła 9 sierpnia 1942 roku. Kanonizował ją Święty Jan
Paweł II w 1998 roku, a w rok później ogłosił współpatronką Europy.
4. W najbliższy piątek rozpoczynamy Modlitewne Triduum ku czci
Świętego Maksymiliana M. Kolbego, Patrona naszej parafii. Zapraszamy
na Msze św. wieczorne z okolicznościowym kazaniem i nabożeństwem
w piątek i sobotę. W niedzielę, 13 sierpnia, trzeciego dnia Triduum,
zapraszamy na Różaniec Fatimski o godz. 19.00.
5. Odpust parafialny przeżywać będziemy w poniedziałek, 14 sierpnia.
Sumę odpustową odprawi J.E. Ks. Biskup Ignacy Dec. Serdecznie już
dzisiaj wszystkich Parafian zapraszamy.
6. Od 1 do 30 sierpnia br. w naszym kościele znajduje się piękna i znana
wystawa o św. Maksymilianie Marii Kolbe z okazji 75. rocznicy jego
męczeńskiej śmierci. Wpisuje się ona w liczne rocznice, które w roku
fatimskim przeżywa nasza Parafia. Zachęcamy do zwiedzania wystawy
codziennie po Mszy św.
7. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i Caritas Archidiecezji
Wrocławskiej zapraszają na VIII Pielgrzymkę osób niepełnosprawnych,
ich Rodzin i Przyjaciół do Henrykowa w dniu 26 sierpnia br. Zapisy w
zakrystii, bliższe informacje w gablocie.

8. Dzisiaj po Mszach św. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
rozdaje druki wpłat na konto Towarzystwa.
9. W przyszłą niedzielę miesięczna składka na inwestycje parafialne. Za
ofiary na ten cel – stokrotnie Bóg zapłać!
10.W punkcie prasowym do nabycia czasopisma katolickie.
11.Wszystkim uczestnikom dzisiejszej liturgii życzymy dobrego tygodnia, a
odpoczywających na wakacjach i urlopach polecamy Bożej opiece.
12.W minionym tygodniu odeszli do wieczności śp. Aleksandra Turyk, lat 96
z ul. Szybowcowej, śp. Stanisław Tomczak, lat 75 z ul. Hynka, śp.
Andrzej Porębski, lat 68 z ul. Drzewieckiego i śp. Franciszek Giertych, lat
85 z ul. Bystrzyckiej. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

