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Rożnowo

13. VI. 2021 r. – Jedenasta Niedziela Zwykła
Msze Święte:
- niedzielne: w soboty o g. 18.00 i w niedziele o 8.00, 11.30 oraz o 15.00.
- w ciągu tygodnia odprawiane będą 2 Msze - z wyjątkiem najbliższego poniedziałku o g.
18.00 i 18.45, a pomiędzy nimi dla wiernych uczestniczących w pierwszej i drugiej mszy
odprawiane będzie Nabożeństwo Czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Młodzież przygotowującą się do Bierzmowania zapraszam do uczestnictwa w jednym z
Nabożeństw Czerwcowych.
Biuro Parafialne czynne po Mszach o g. 19.15 z wyjątkiem najbliższego poniedziałku lub
telefonując na numer komórkowy.
Okazja do Spowiedzi przed mszami.
Odpowiadając na apel Ojca Świętego Franciszka Kościół w Polsce włącza się w modlitwę w
intencji krajów Bliskiego Wschodu, szczególnie w intencji mieszkańców Libanu. Na wspólną
Modlitwę do naszego kościoła zapraszam Wiernych w piątek 18 czerwca o g. 15.00.
Wszystkich ministrantów zapraszam na spotkanie podsumowujące w najbliższy piątek o g.
19.15 po wieczornej mszy.
Biskupi podjęli decyzję o zniesieniu dyspensy jaka w związku z pandemią stwarzała
możliwość zastąpienia uczestnictwa we Mszy niedzielnej w kościele na uczestnictwo w
mszach w domu za pośrednictwem transmisji medialnych. Zniesienie dyspensy następuje z
dniem 20 czerwca br.
W ramach dalszego luzowania obostrzeń sanitarnych rząd dopuści od niedzieli 13 czerwca,
aby w kościołach podczas liturgii mogła być zapełniona połowa miejsc, a od soboty 26
czerwca - 75 proc. miejsc. Do limitu miejsc nie będą wliczane osoby już zaszczepione i osoby
sprawujące kult religijny.
Okres przyjęcia przez wiernych Komunii wielkanocnej został w tym roku przedłużony do
Święta Podwyższenia Krzyża, tj. 14 września br.
Dzisiaj przed kościołami zbiórka ofiar do puszek na KUL, Wydział Teologiczny i szkoły
katolickie.
Dziękuje za pełne wiary uczestnictwo Parafian i piękne zorganizowanie wszystkich procesji.
Podziękowanie dla całej asysty liturgicznej, zaangażowanych Pań i Panów niosących
sztandary i feretrony, baldachim i świece, dla dziewczynek sypiących kwiatki, tegorocznych
Dzieci pierwszokomunijnych i ministrantów, a szczególnie Pani Marioli, Joasi i Roksanie, oraz
Panów Organisty Michała i Kościelnego Jacka.
„Bóg zapłać” za wszystkie ofiary i jakąkolwiek pomoc okazaną dla naszej Parafii. Panu
Bolesławowi Chruściel serdeczne podziękowanie za remont traktorka i ścięcie trawy.
Oczyszczony został ołtarz boczny w kościele, którego zawilgotniałą podstawa została na
okres lata poddana osuszeniu. Dla Parafian pragnących dołączyć się do odnowienia
bocznego ołtarza w kościele i wesprzeć planowane brukowanie Cmentarza Parafialnego
dostępne jest konto parafialne: 51 9055 0003 0000 0015 2406 0001

