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XVII niedziela zwykła (28.07.2019 r.)

1. Dziś po każdej Mszy św. poświęcenie pojazdów mechanicznych i błogosławieństwo
kierowców
. Z tej racji możemy wesprzeć działalność misjonarzy
składając ofiary do puszek.

2. Dzisiaj o 15.00 na boisku parafialnym odbędzie się Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar
Proboszcza
. W turnieju biorą udział
3-osobowe drużyny. Zapraszamy wszystkich chętnych do gry oraz kibicowania.

3. W czwartek rozpoczyna się sierpień, obfitujący w narodowe rocznice. W tym miesiącu
podejmujemy zobowiązania abstynenckie. Zachęcamy do podjęcia abstynencji i
ofiarowania jej w intencji naszego narodu prosząc o trzeźwość albo za konkretną osobę
zniewoloną alkoholizmem. Możemy wpisać się do księgi abstynenckiej, która będzie wyłożona
na stoliku przy wyjściu z kościoła.

4. W tym tygodniu:

- I piątek miesiąca – od 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź, o 18.00
nabożeństwo wotywne i Eucharystia

- I sobota miesiąca – Nabożeństwo wotywne po Mszy św. o 18.00

- I niedziela miesiąca – po Mszy św. o 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu, w czasie
której będziemy się modlić we wszystkich intencjach, które osobiście przyniesiemy na adorację i
przedstawimy Chrystusowi.

5. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o 17.00 spotkanie z Radą Parafialną, sołtysami i
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wszystkimi którzy chcą się zaangażować w
przygotowanie dożynek parafialnych
, które odbędą się 8 września.

6. Zachęcamy wszystkich do udziału w pielgrzymce na Jasną Górę, a tych którzy nie mogą
fizycznie pielgrzymować zachęcamy do podjęcia pielgrzymki duchowej. Karty duchowego
uczestnictwa zawierające informacje o pielgrzymowaniu duchowym wyłożone są na stoliku za
ławkami. Zapisy na pielgrzymkę odbędą się 2 sierpnia w godzinach 16.00-17.30 w salce
katechetycznej w Wildze oraz w Parafii Sobienie Jeziory, a zdawanie bagażu 2 sierpnia w
Wildze podczas zapisów. I w dniu wyjścia na trasę od 6.00-6.45.

7. Wychodząc z kościoła zabierzmy z sobą „Echo Katolickie” oraz parafialny biuletyn „Głos
na pustyni”
, gdzie znajdziemy ogłoszenia, intencje i rozważania o św. Krzysztofie.

8. Zapowiedzi przedślubne umieszczone są w biuletynie parafialnym i na tablicy ogłoszeń.

9. W tym tygodniu pożegnaliśmy +Janinę Berkowską z Dziecinowa i Barbarę Chodas z
Piotrowic. Prośmy w ich intencji oraz naszych bliskich zmarłych i parafian. Wieczny odpoczynek
racz im dać Panie
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