Ogłoszenia duszpasterskie
na IX Niedzielę zwykłą
dnia 3 czerwca 2018 roku.
Bóg zapłać Wszystkim, którzy przyczynili się do godnego przeżycia Bożego Ciała.
Za piękne ołtarze i tyle trudu włożonego w ich przygotowanie . Za udekorowanie ulic ,
domów i zakładów pracy, Paniom katechetkom i Dyrekcji Gimnazjum , nauczycielom,
młodzieży. Za pomoc naszych panów strażaków ,panu Dariuszowi za nagłośnienie
ołtarzy, za niesienie feretronów , chorągwi i baldachimu , dzieciom sypiącym kwiatki ,
niosącym różaniec, niosącym chorągwie i emblematy eucharystyczne ,przedstawicielom
róż różańcowych, wszystkim uczestnikom za wyznanie wiary i wspólną modlitwę.

1. Pan Jezus przypomina nam dzisiaj prawdę, że to szabat został ustanowiony dla człowieka,
a nie człowiek dla szabatu. Każdy dzień święty ma pomóc człowiekowi najpierw w poznaniu
i przybliżeniu się do Pana Boga, a następnie w jego osobistym i wspólnotowym rozwoju.
Nie powinien być on traktowany jako czas bezczynności i lenistwa czy też jako czas
nadmiernego zabiegania o posiadanie dóbr materialnych, ale jako dzień poświęcony Panu
Bogu.
2. Dzisiaj przeżywamy ustanowiony kilka lat temu w Kościele w Polsce Dzień
Dziękczynienia. Dziękujemy Bożej Opatrzności za opiekę nad naszym narodem.
3. W czerwcu oddajemy cześć Bożemu Sercu podczas nabożeństwa z litanią o godz. 17,45.
Do czwartku z procesją eucharystyczną.
4. W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu
będziemy modlić się o uświęcenie kapłanów. Jest to inicjatywa zapoczątkowana przez św.
Jana Pawła II w 1995 roku. Prośmy, aby serca kapłanów i każdego z nas Chrystus uczynił
według Serca swego. Msze Święte będziemy sprawować o godz. 9,00 w Gołuszycach i
18,00. Ze względu na uroczystość nie obowiązuje w tym dniu wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych.
5. W sobotę będziemy wspominać Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny,
niepodzielnie zjednoczone z Sercem Jej Syna.
7. Do czwartku oktawa , zachęcamy do licznego uczestnictwa we Mszy św. i nabożeństwie
czerwcowym – procesje eucharystyczne też do czwartku. Codziennie prosimy młodzież
z Gimnazjum do niesienia chorągwi i baldachimu. W czwartek przynieśmy swoje
aparaty fotograficzne , by zrobić tradycyjne zdjęcia w kościele z dziećmi i rodzinami.
W piątek błogosławieństwo wianków z ziół i kwiatów. Codziennie wyznaczamy
Uczestnictwa inne klasy .
Prosimy o nabycie nowej prasy katolickiej
Oserwatore Romano „ i prasę misyjną .

„Mały Pielgrzym „ , „

Spowiedzi św. słuchamy codziennie 20 min. przed każdą Mszą Świętą, nie przychodźmy na ostatnią chwilę.

8. Wszystkim jubilatom i solenizantom rozpoczynającego się tygodnia życzymy
Bożego błogosławieństwa.
Dziękujemy osobom prowadzącym modlitwy przed Mszami św. i nabożeństwami .

