Ogłoszenia duszpasterskie na XIII Niedzielę Zwykłą
dnia 1 lipca 2018 roku.
1. Jezus, Pan życia i śmierci, dokonując cudu wskrzeszenia umarłych, zapowiadał największy cud: własne

zmartwychwstanie. Śmierć, która zawsze jest wielką tajemnicą sprawiającą cierpienie bliskich zmarłego, w
świetle zwycięstwa odniesionego przez Zbawiciela nabrała nowego znaczenia. Jest bramą do życia wiecznego.
W poniedziałek dnia 2 lipca w Topolnie odpust Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Msza św. z
udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych o 11,30 i o 18,00 dla pracujących.
2. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Tradycyjne nabożeństwa związane z
tymi dniami odprawimy o stałych godzinach.
3. Lipiec w dawnej tradycji Kościoła poświęcony był czci Przenajświętszej Krwi naszego Zbawiciela. Zachęcamy
do indywidualnego odmawiania Litanii do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana, którą możemy odnaleźć w
modlitewnikach
4. Wszystkich uczniów, którzy rozpoczęli wakacje, polecamy opiece Matki Bożej. Zachęcamy do dobrego
wykorzystania czasu w gronie rodziny i przyjaciół. Przypominamy, że nigdy nie powinno być wakacji od Pana
Boga. Modlimy się o szczęśliwe i bezpieczne dni odpoczynku dla dzieci i młodzieży.
5. Niech Zbawiciel obficie błogosławi jubilatom i solenizantom w rozpoczynającym się tygodniu.

Nie zapominajmy też o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza o pracujących na roli, na
budowach, w szpitalach, transporcie, pozostających na koniecznych dyżurach. Módlmy się, aby Pan Bóg
błogosławił w ich trudzie. Oni często pracują, aby inni mogli wypoczywać.
W najbliższy wtorek , 3 lipca, przypada święto św. Tomasza Apostoła. Mimo przysłowiowej niewiary miał on
głosić Ewangelię aż w dalekich Indiach. Jest także autorem najpiękniejszego chyba wyznania wiary: „Pan mój i
Bóg mój”. Papież św. Grzegorz I Wielki skonstatował Tomaszową postawę w następujący sposób: „Więcej
pomaga naszej wierze niewiara Tomasza niż wiara Apostołów”. Święty Tomasz jest patronem Indii, Portugalii,
wielu miast, w tym Zamościa. Przez jego wstawiennictwo prośmy o umocnienie i pogłębienie naszej wiary.

Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie przypomina o trwającej rekrutacji na rok akademicki
2018/2019. Kandydaci, w tym również tegoroczni maturzyści, proszeni są o zgłoszenie się do 9 lipca
2018 r. na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel. 58 536 16 64) oraz o
złożenie w rektoracie WSD odpowiednich dokumentów (szczegóły na plakacie). Strona internetowa:
http://seminariumpelplin.pl/rekrutacja/
W I piątek , 6 lipca, w liturgiczne wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, przypada święto patronalne
Apostolstwa Chorych. Naszą modlitewną pamięcią obejmijmy również tych, którzy starają się pomagać
duchowo chorym, cierpiącym i seniorom.
W tym tygodniu przypada też pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Mimo wakacyjnej atmosfery
postarajmy się o chwilę adoracji Najświętszego Sakramentu w I czwartek już od godz. 17,30, ofiarując
ją w intencji nowych powołań kapłańskich, także z naszej wspólnoty parafialnej.
Pierwszy piątek to dzień Komunii św. wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata. Chrystusa
Eucharystycznego możemy przyjąć tylko czystym sercem. Dlatego w naszym kościele okazja do
pierwszopiątkowej spowiedzi świętej od godz. 17,30, a wieczorna Msza Święta wynagradzająca z
pierwszopiątkowym nabożeństwem o godz. 18,00. W I sobotę czuwanie Róż Różańcowych od 17,30 odwiedziny chorych zgłoszonych na stałe od 9,30.
W czasie wakacji spowiedzi św. słuchamy na 20 min. przed Mszą św. w dni powszednie , często jest tylko
jeden ksiądz.
Prosimy o potwierdzenie w tych dniach intencji na lipiec i sierpień w biurze parafialnym, które jest czynne
bezpośrednio po Mszy św. wieczornej i rannej , gdy jest odprawiana.
Prosimy o zainteresowanie nową prasą katolicką : "Pielgrzym " , "Mały Pielgrzym " czasopisma misyjne i
inne.
Rodzina Parafialna dziękuje Wiernym z ul. Bydgoskiej i Brzezińskiej za sprzątanie i dbałość o świątynię i
teren zewnętrzny . Na lipiec prosimy Wiernych z Nieciszewa . O koordynację prac prosimy Panie :
Renatę Komosa , Krystynę Wichrowską , Danutę Ossowską , Małgorzatę Drzycimską i Grażynę
Pacholską.

