Rzymskokatolicka Parafia
pw. św. Maksymiliana M. Kolbego
ul. Horbaczewskiego 20
54-130 Wrocław Tel. 71/351.54.61
www.mkolbe.wroclaw.pl
Wrocław, 25.06.2017r

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
12 NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Kończy się czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez udział w nabożeństwach
czerwcowych wynagradzamy Bożemu Sercu za grzechy nasze i bliźnich,
wszelkie zniewagi i braki w wierze, dziękujemy za Boże miłosierdzie i
prosimy o wytchnienie oraz pociechę w codziennych troskach.
2. W poniedziałek, 26 czerwca o godz. 19.00 w naszym kościele wystąpi
chór i orkiestra symfoniczna z Brna w Czechach z pięknym koncertem
Dimitra Szostakowicza. Chór i orkiestra razem 110 osób. Parafia ugości
symfoników kolacją, a miłe Panie prosimy o upieczenie ciast i
przyniesienie na plebanię (do kuchni) do godz. 16.00.
3. We wtorek, 27 czerwca, czcimy Matkę Bożą Nieustającej Pomocy. W
naszym kościele, w każdą środę, zwracamy się do Niej jak do naszej
Matki i Pośredniczki, przedkładając Bogu Ojcu podziękowania, prośby
osobiste i wspólnotowe. Niech Maryja, Matka Nieustannie Pomagająca,
uczy nas tej samej pięknej postawy – pomagania innym!
4. Apostolat Maryjny zaprasza na Mszę Św. 27 czerwca, tj. wtorek, a po niej
na spotkanie w salce.
5. W czwartek, 29 czerwca, uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. W
kalendarzu liturgicznym czcimy ich razem, bowiem są dwoma wielkimi
filarami, na których wsparty jest Kościół rzymski. Tradycja głosi, że
ponieśli śmierć męczeńską tego samego dnia. Ich wstawiennictwu
będziemy polecać Bożej opiece wszystkich wierzących, zwłaszcza
pasterzy Chrystusowego Kościoła. Swoimi modlitwami obejmijmy
również obecnego papieża Franciszka – Piotra naszych czasów.
6. We czwartek Imieniny obchodzi ks. Paweł, zapraszamy na Mszę św. w
intencji Czcigodnego Solenizanta o godz. 18.00.
7. Apostolat Margaretka zaprasza Parafian w czwartek, 29 czerwca 2017 r. o
godz. 17.00 na adorację Najświętszego Sakramentu z modlitwą w intencji
kapłanów i nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.
8. Zapraszamy na nabożeństwo ku czci św. Michała Archanioła 29 czerwca,
tj. czwartek po Mszy Św. o godz. 1800
9. Wspólnota Benedictus zaprasza we wtorek do kaplicy o godz. 19.00 na
koncert i wspólną modlitwę o pokój na świecie. Pozostało kilka wolnych
miejsc na wyjazd w góry pod koniec lipca w okolice Karpacza dla singli,
rodziców z dziećmi i bez dzieci. Informacje w gablocie i w kawiarence.

10.Dla wielu naszych parafian, zwłaszcza dzieci i młodzieży, rozpoczął się
czas zasłużonego wypoczynku po trudach roku szkolnego. Wszystkim
wyjeżdżającym życzymy, aby wakacje, urlop były miłym wypoczynkiem,
ale też czasem pełnym dobra i wzrostu duchowego. Nie ma czasu
wolnego od Pana Boga. Nie wstydźmy się dawania świadectwa naszej
przynależności do Chrystusa i do Kościoła.
11.W pierwszosobotniej liturgii będziemy czcili Niepokalane Serce
Najświętszej Maryi Panny, nabożeństwo pierwszosobotnie po Mszy św.
wieczornej.
12.Od 1 lipca, czyli od soboty, przechodzimy na wakacyjny porządek
odprawiania Mszy św. Nie będzie w tygodniu Mszy św. o godz. 9.00, a w
niedzielę o godz. 16.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu przedłużona
zostanie do godz. 18.00.
13.Zespół Caritas serdecznie dziękuję Parafianom za ofiarność i pamięć o
najuboższych. Dzięki temu, oprócz obiadów, członkowie Caritas wydali
żywność i bony 19 rodzinom, opłacili 2. duże recepty i rachunek za prąd.
14. Dzisiejsza zbiórka do puszek Caritas jest przeznaczona na opłatę
wypoczynku dzieci i młodzieży. Równocześnie Zespół Caritas prosi o
wypełnienie 11 "plecaków dla żaka" dla dzieci z naszej parafii,
otrzymanych z archidiecezjalnego Caritas. Od piątku, 26 czerwca do
końca przyszłego tygodnia będzie wystawiony kosz na zeszyty i przybory
szkolne. Za wszelką pomoc PZ Caritas składa najserdeczniejsze "Bóg
zapłać".
15.Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.
16.W minionym tygodniu odeszły do wieczności: śp. Arkadiusz Łaskawski,
lat 70 z Bulwaru Ikara i śp. Władysław Pawlaczyk, lat 84 z ul.
Szybowcowej. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

