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Ogłoszenia duszpasterskie – 23. 07. 2017 r. - Słubice – XVI Niedziela Zwykła

1. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy – z odczytaniem składanych próśb
i podziękowań w środę o godz. 18.00.
2. Comiesięczne spotkanie Członków i Sympatyków Apostolatu Maryjnego w czwartek o
godz. 17.00, a na wieczorne Mszy świętej odprawimy intencję zamówioną przez Członków
Apostolatu.
3. Najbliższa niedziela, 30.07 przeżywana jest w łączności z polskimi misjonarzami na całym
świecie, którzy wypełniają misję niesienia Chrystusa. Otaczamy modlitwą wszystkich
kierowców
i podróżujących i za wstawiennictwem św. Krzysztofa wspólnie polecamy Bogu sprawę
bezpieczeństwa na naszych drogach. Apelujemy do kierowców o bezpieczną, trzeźwą
i odpowiedzialną jazdę, a także o większy szacunek do siebie nawzajem podczas podróży
i na drogach. Zachęcamy do wdzięczności Bogu za bezpieczne podróże i do udziału
w Akcji św. Krzysztof – podaruj 1 grosz za 1 km jazdy bez wypadku na misyjne środki
transportu. Prosząc o wstawiennictwo świętego Krzysztofa w przyszłą niedzielę 30 lipca po
każdej Mszy świętej poświęcimy pojazdy mechaniczne, a ofiary składane z okazji
poświęcenia pojazdów przekażemy na zakup misyjnych środków transportu.
4. liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzimy:
- w poniedziałek wspomnienie świętej Kingi
- we wtorek święto świętego Jakuba Apostoła
- w środę świętych Joachima i Anny – rodziców N. M. Panny – dzień naszej wdzięczności i
pamięci w modlitwie za nasze babcie i dziadków.
5. W związku z niedawnym pożarem gorzowskiej Katedry nasz biskup diecezjalny zwraca się
z gorącym apelem do diecezjan z prośbą o wsparcie jej odbudowy. Kuria diecezjalna
przygotowała dla wszystkich parafii „cegiełki” o nominałach 10, 20, 50, 100 i 200 złotych.
Będzie je można nabywać od poniedziałku w kancelarii parafialnej.

Niech błogosławieństwo Boże wspomoże nasze wysiłki w walce z grzechem i słabościami abyśmy
odnowieni na duchu zawsze trwali w zjednoczeniu z Chrystusem.

