
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XIV Niedziela Zwykła – 4 lipca 2021 r. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 

Dzisiaj o godz. 18.30 rozpoczniemy Nowennę do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły. 
W tygodniu będzie ona o godz. 18.00. 

Dzisiaj przed kościołem jest zbiórka do puszek na organizację Festiwalu Życia 
w Kokotku, który będzie w dniach od 23 do 29 sierpnia. Zgłaszad się może młodzież od 
15 roku życia. Zapisy u O. Tomasza. 

W lipcu i sierpniu nie będzie kazao na Mszach św. w dni powszednie. 

Składka inwestycyjna na budowę Domu Pokuty za tydzieo w niedzielę. 

Prosimy o korzystanie ze spowiedzi św. przed Mszą św. Pół godziny przed Mszą św. 
spowiednik jest w konfesjonale. Przed Mszą św. wychodzi, aby zdążyd do ołtarza. 

W lipcu i sierpniu nie będzie comiesięcznych odwiedzin chorych z posługą 
sakramentalną. W razie potrzeby proszę wezwad kapłana. 
Biuro parafialne w czasie wakacji czynne jest we wtorki od godz. 16.00 do godz. 18.00 
i w soboty od godz. 10.00 do godz. 12.00. 

Bóg zapład za przynoszone i ofiarowane kwiaty do naszego kościoła. Dzięki tym 
ofiarodawcom nasz kościół jest ciągle przystrojony. 

Zapraszamy na spacery modlitewne z różaocem za Parafię i Parafian mieszkających na 
konkretnych ulicach. Zapisy i więcej szczegółów w zakrystii. 

W dni upalne pamiętajmy, że w miejscach sakralnych obowiązuje strój godny, a nie 
swobodny. 

Jest jeszcze Oblackie Echo. Ten numer polecamy zwłaszcza rodzicom dzieci 
pierwszokomunijnych jako pamiątkę, ze względu na osobiste wypowiedzi dzieci na 
temat Pierwszej Komunii św. oraz zdjęcia z uroczystości. Rozstrzygnięcie konkursu dla 
dzieci z „Oblackiego Echa” będzie w niedzielę za tydzieo na Mszy św. o godz. 10.00. 

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Coś 
pięknego od Karmelitanek; O Małych Braciach Baranka – przybyłej niedawno do Polski 
wspólnocie zakonnej o niezwykłym charyzmacie; Ślub, rozwód i znowu ślub. W Niedzieli: 
Bóg nigdy nie zamyka drzwi; Apostazja to nie zawsze koniec; Święty wygnaniec; Cała 
prawda o Funduszu Kościelnym; Z karczmy na ołtarz; Wakacje za jeden uśmiech.  Są też 
nowe Misyjne Drogi. 

Do wieczności odszedł śp. Ryszard Wiła. Wieczny odpoczynek… 

Dzisiaj jest pierwsza niedziela miesiąca i dzieo modlitwy za rodziny oraz 
błogosławieostwo rodzin. W intencji wszystkich naszych rodzin: Pod Twoją obronę… 
 


