OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
18 Niedziela Zwykła
5.08.2018 r.

1. We wtorek odszedł do wieczności w wieku 72 lat ks. kan. Stanisław
Jaworecki, wieloletni proboszcz naszej parafii i dziekan naszego dekanatu.
Bardzo serdecznie dziękujemy za modlitwę w Jego intencji, za udział
w uroczystości pogrzebowej i pomoc w jej przygotowaniu. Pamiętajmy
w naszych modlitwach o zmarłym Kapłanie, który posługiwał w naszej
wspólnocie ponad dwadzieścia osiem lat.
2. W poniedziałek, 6 sierpnia, obchodzimy Święto Przemienienia Pańskiego.
Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor było wydarzeniem, które
umocniło wiarę Apostołów przed Jego męką. Jest ono również zaproszeniem
dla każdego z nas do prowadzenia intensywnego życia wewnętrznego,
poznawania Pana Boga na drodze sakramentów i modlitwy.
3. W liturgii rozpoczynającego się tygodnia przypadają jeszcze dwa święta.
W czwartek, 9 sierpnia, będziemy czcić św. Teresę Benedyktę od Krzyża,
dziewicę i męczennicę, natomiast w piątek, 10 sierpnia, św. Wawrzyńca,
męczennika, diakona Kościoła rzymskiego.
4. W czwartek i piątek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00
do 18.00. W tym czasie okazja do spowiedzi św.
5. Organizowany jest wyjazd autokarowy na ostatni etap pieszej pielgrzymki
i powitanie pielgrzymów. Wyjazd w sobotę, 11 sierpnia, koszt 60 zł, zapisy
w zakrystii.
6. W przyszłą niedzielę ofiary złożone na tacę będą przeznaczone na Katolicki
Uniwersytet Lubelski.
7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”.
8. Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości. Dziękujemy również za
nadsyłane wakacyjne pozdrowienia.

9. Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy dobrego zdrowia, pokoju
serca, wiary, która pozwala widzieć majestat i piękno Boga, zachwycić się
Nim i przemienić życie oraz opieki św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty
parafialnej.
10.W minionym tygodniu odeszli do wieczności: śp. ks. Stanisław Jaworecki,
lat 72, śp. Helena Nytko, lat 63, z ul. Obrońców Pokoju, śp. Tadeusz Rupka,
lat 87, z ul. Armii Krajowej, śp. Franciszek Lasota, lat 77, z ul.
Budowlanych. Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie…

