Ogłoszenia Parafialne
Parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli, XV Niedziela Zwykła 15 lipca 2018 r.

Niepojęta jest wielkość daru, jakim zostaliśmy obdarowani. Sam Bóg
wybrał nas i powołał, byśmy stali się świadkami Jego miłości. On pierwszy
nas ukochał i pragnie, by każdy człowiek przyjął tę miłość i na nią
odpowiedział. Pozwólmy dziś Jezusowi przeniknąć nasze serca swoim
światłem i nadzieją, byśmy radowali się z przynależności do Kościoła i nie
lękali się nieść Boga innym ludziom.
Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na zapłacenie remontu wieży
kościoła.
Niedziela
O 16.00 – nabożeństwo za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.
Wtorek
O 17.30 – nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy.
O 19.00 w kaplicy szpitalnej Różaniec w intencji chorych.
Czwartek
O 19.00 Msza św. w kaplicy szpitalnej w intencji chorych.
III Piątek miesiąca
Po Mszy św. porannej – adoracja Najświętszego Sakramentu do 18.00.
O 15.00 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny.
Sobota
O 7.30 wyrusza piesza pielgrzymka ślubowana do Piekar. Natomiast o 9.00
wyjeżdża autokar spod „Biedronki”. O 10.00 gromadzimy się na Eucharystii
w Bazylice, później Droga Krzyżowa na Kalwarii o 11.30. Zapraszam do
pielgrzymowania pieszo. Można się jeszcze zapisać w zakrystii na autokar.
Koszt przejazdu – 10 zł.
Nie będzie w tym dniu porannej modlitwy różańcowej. Pielgrzymi będą się
modlić w drodze do Piekar.
O 17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

Następny tydzień
Kolekta przyszłej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby parafii.
Informujemy, że zakończyliśmy pierwszy etap remontu wieży kościoła.
Kontynuować remont będziemy w przyszłym roku, po uzyskaniu
odpowiednich środków.
Zachęcamy do
Niedzielnego”.

czytania

prasy

katolickiej,

szczególnie

„Gościa

Kaplica w Chebziu
Do zakończenia wakacji Msze święte w naszej kaplicy będą sprawowane
jedynie w niedziele i uroczystości o godz. 9.00 oraz w pierwszy piątek miesiąca
o godz. 17.30. Zachęcamy do udziału w codziennych Mszach św. w kościele
parafialnym na Goduli o godz. 7.30 i 18.00.
Niedziela – 15 lipca – XV Niedziela Zwykła
Msza św. o godz. 9.00. Kolekta przeznaczona na potrzeby naszej kaplicy.
Niedziela – 22 lipca – XVI Niedziela Zwykła
Msza św. o godz. 9.00. Kolekta przeznaczona na remont naszej kaplicy.

