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XVIII niedziela zwykła (04.08.2019 r.)

1. Dziś pierwsza 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.

2. Dzisiaj po Mszy św. o 17.00 spotkanie z Radą Parafialną, sołtysami i wszystkimi którzy
chcą się zaangażować w
przygot
owanie dożynek parafialnych
, które odbędą się 8 września.

3. We wtorek Święto Przemienienia Pańskiego.

4. KSM zaprasza dzieci w wieku 4-12 lat na wakacje z Bogiem w dniach 12-17 sierpnia z
wyjątkiem 15 sierpnia w godzinach od 10.00 -15.00. Prosimy zapisywać dzieci w zakrystii i
wypełnić karty uczestnictwa, które znajdują się na stoliku przy wyjściu z kościoła. Prosimy, aby
dzieci zabierały z sobą kanapki i napoje.

5. Dobiegają końca prace związane z renowacją ołtarza. Koszt prac 132 970 zł. Na
renowację Urząd Marszałkowski udzielił dofinansowania w kwocie 95 000. Składamy Bóg
zapłać p. Mirosławowi Kabala za pomoc w zdobyciu tych środków i realizacji projektu.
Dziękujemy wszystkim za ofiary złożone na odnowienie ołtarza. Szczegółowe informacje
związane z renowacją umieszczone są w dzisiejszym biuletynie.

6. Do kontenerów przy cmentarzu można wrzucać śmieci jedynie z cmentarza. Niestety coraz
częściej podrzucane są śmieci innego pochodzenia. Parafia opłaca niemałe rachunki za każdy
wywożony kontener i podrzucanie takich śmieci jest okradaniem parafii. Prosimy zwracać
uwagę na podjeżdżające samochody z których wyrzucane są śmieci. Dziękujemy parafianom,
którzy reagują na takie sytuacje i zwracają uwagę.
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7. Bóg zapłać wszystkim za udział w Turnieju Siatkówki Plażowej o Puchar Proboszcza, w
którym zwyciężyła drużyna
Młode Wilki przed Łukówiec Team i Saribal.

8. Wychodząc z kościoła zabierzmy z sobą „Echo Katolickie” oraz parafialny biuletyn „Głos
na pustyni”
, gdzie znajdziemy ogłoszenia, intencje o renowacji ołtarza.

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

10. W tym tygodniu pożegnaliśmy +Ryszarda Lemieszka z Piotrowic, Mieczysława
Witkowskiego z Sobiekurska, Janusza Nogal. i Mariannę Połosak z Sobień Biskupich. Prośmy
w ich intencji oraz naszych bliskich zmarłych i parafian. Wieczny odpoczynek racz im dać
Panie.
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