24.06.2018 - UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA JANA CHRZCICIELA

OGŁOSZENIA

DUSZPASTERSKIE

W środę - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po naboż.czerwc. Adoracja Najświętszego Sakramentu
prowadzona przez Wspólnotę Matek w Modlitwie - po Mszy św. wieczornej.
W czwartek - wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika. Wypominki roczne i modlitwy za zmarłych - w
czwartek o godz. 17.30.
W piątek - Uroczystośd Swiętych Apostołów Piotra i Pawła, w tym dniu z racji uroczystości nie obowiązuje
wstrzemięźliwośd od pokarmów mięsnych. Msze św. w tym dniu będą sprawowane o godz. 6.00. 8.00. 9.30,
11.00, 16.00 i 18.30. Nie będzie Mszy św. o godz. 12.30.
W sobotę zakooczenie nabożeostw czerwcowych o godz. 18.00 z procesją Eucharystyczną.
Prasa katolicka jest do nabycia w salce przy kościele.
Koło Przyjaciół „Radia Maryja" organizuje w dniu 8 lipca pielgrzymkę do Częstochowy na Narodową Modlitwę
wspólnie z „Radiem Maryja „. Zapisy codziennie, po Mszy Św. wieczornej obok kościoła.
Uniwersytet Papieski Jana Pawła', II w Krakowie zaprasza w mury swojej uczelni, do samego serca Krakowa,
poponując bogatą ofertę dydaktyczną i nowoczesne metody kształcenia. Rozpoczęła się rekrutacja na takie
kierunki jak: teologia, turystyka religijna, filozofia, prawo kanoniczne, historia, historia sztuki, ochrona dóbr
kultury, muzyka kościelna, turystyka historyczna, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, dziennikarstwo i
komunikacja społeczna. nauki o rodzinie oraz praca socjalna. Szczegóły na plakacie w gablocie.
Burmistrz Rabki-Zdroju zaprasza do wzięcia udziału w debacie społecznej nt. " Bezpieczny Senior „ mechanizmy działania oszustw metodą na wnuczka, na policjanta itp •• która odbędzie się w dniu 26 czerwca
br., o godz. 16.00 w Galerii "Pod Aniołem" w Rabce-Zdroju przy ul.Parkowej 5.
Ofiary składane na tacę w przyszłą niedzielę, są przeznaczone na polichromię i na odnowę ambony i bocznego
ołtarza. Za ofiary z góry dziękujemy - Bóg zapład.
Rekolekcje Apostolstwa Chorych odbędą się w Rabce w Szkole św.Tereski przy ul. Słonecznej 11 u Sióstr
Franciszkanek w dniach 10-14 lipca br. Zgłoszenia przyjmuje Ksiądz Duszpasterz Apostolstw, Chorych telefon:
608 - 472·- 929. Zapraszamy.
Sanktuarium Matki Bożej w Ludźmierzu serdecznie zaprasza chorych i osoby starsze do udziału w Podhalaoskim
Dniu Chorych w niedzielę 1 lipca. Możliwośd spowiedzi od 14.00, Msza św. z namaszczeniem chorych i
błogosławieostwem lourdzkim o godz. 15.30.

RODO INFORMATOR - http://parafiarogoznica.pl/rodo-informator/
VIDEO NA NIEDZIELĘ - http://misyjne.pl/wideo-na-niedziele-24-czerwca-2018/
ZAPOWIEDZI SKARPETKI -

http://misyjne.pl/jak-oglaszac-zapowiedzi-przedslubne-koscielny-inspektor-wyjasnia/

http://misyjne.pl/lotwa-skarpetki-dla-papieza/

PRZEGLĄD PRASY -

http://misyjne.pl/przeglad-prasy-katolickiej-73/

DOKONAŁA ABORCJI - http://misyjne.pl/dokonala-aborcji-zostanie-beatyfikowana/

