Ogłoszenia duszpasterskie
XI Niedziela Zwykła
18 czerwca 2017
1. W dzisiejszą niedzielę, która przypada w oktawie uroczystości Bożego Ciała
przeżywamy w naszej parafii Niedzielę Adoracyjną.
2. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do
przygotowania i wspólnego przeżycia uroczystości Bożego Ciała. Za pomoc,
zaangażowanie, przygotowanie ołatrzy i udział w procesji składamy wszystkim
staropolskie Bóg zapłać!
3. Trwa oktawa uroczystości Bożego Ciała. Msze św. z procesją eucharystyczną
wokół kościoła sprawujemy o godz. 17:00 do czwartku, kiedy zakończymy oktawę
odśpiewaniem czterech Ewangelii. Wszystkich zachęcamy do udziału, a także
dziewczynki sypiące kwiatki i chłopców pierwszokomunijnych.
4. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom naszej parafii,
którzy przed tygodniem złożyli ofiary na tacę remontową. Zebraliśmy 1832 zł.
Wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać!
5. Informujemy, że na cmentarzu św. Krzyża wykonano pierwszy etap prac, na
które złożyły sie: inwentaryzacja grobów i zamieszczenie na stronie internetowej
naszej parafii, podział cmentarza na sektory, wykonanie i zamontowanie tablic z
numerami sektorów oraz planu z podziałem na przynależność odpowiednich części
cmentarza do parafii, zamontowano monitoring zgodnie z pozwoleniem
konserwatora zabytków, a także wykonano część chodnika w sektorze D, dalsza
część będzie wykonywana w najbliższym czasie. Udostępniono także dostęp do
wody, z której może korzystać każdy bezpłatnie. Koszt dotychczasowych prac
wyniósł 21.000 zł. Przy tej okazji zwracamy się z prośbą o potwierdzenie w biurze
cmentarnym miejsc zarezerwowanych na cmentarzu, w celu uzupełnienia ich w
księdze cmentarnej. By uniknąć nadużyć finansowych przypominamy, że jedynym
miejscem dokonywania płatności dotyczących wszelkich spraw zwiazanych z
cmentarzem jest biuro administracji cmentarza przy ul św. Michała 2. Nikt na
cmentarzu nie jest uprawniony do pobierania jakichkolwiek opłat.
6. Ostatnie spotkanie formacyjne dla kandydatów do bierzmowania z klas II
gimnazjum odbędzie się w poniedziałek 19 czerwca. Rozpocznie się ono Mszą św.
o godz. 17:00 i połączone będzie z przygotowaniem jednego z ołtarzy na
zakończenie oktawy Bożego Ciała.
7. W najbliższy piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po
Mszy św. o godz. 17:00 ostatnia procesja eucharystyczna. W tym dniu nie
obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarów mięsnych.
8. Informujemy, że decyzją najwyższych władz zakonnych Zgromadzenia Sióstr
Służebniczek, czyli decyzją Matki Generalnej, z dniem 30 czerwca br. S. Irmina
kończy pracę w biurze parafialnym. Jako wspólnota parafialna podziękujemy S.
Irminie za długoletnią i oddaną pracę w niedzielę 2 lipca na Mszy św. o godz. 10:00.
Już dzisiaj zapraszamy do udziału w tej Mszy św.
9. Informujemy, że w okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień) nie będzie w niedziele
Mszy św. o godz. 13:00. Także w wakacje ulega zmianie funkcjonowanie biura
parafialnego. Będzie ono czynne w poniedziałki, środy i piątki. Natomiast biuro
cmenarne funkcjonować będzie codziennie od 9:30 do 12:00.
10. W dniach 8 i 9 sierpnia organizowana jest dwudniowa pielgrzymka do
Gietrzwałdu. Po drodze nawiedzenie sanktuarium bł. ks. Mariana Skrzypczaka w
Płonkowie oraz sanktuarium św. Jana Pawła II w Toruniu. Koszt (autokar,
ubezpieczenie, nocleg, obiadokolacja, śniadanie) 160 zł. Zapisy w zakrystii i biurze
parafialnym. W celu ubezpieczenia potrzebny jest pesel.

