OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2 – 9 września 2018
1.

Witamy dziś w naszej parafii naszego nowego duszpasterza, ks. Tomasza Chalimoniuka-Ławryńczyka. Życzymy mu, żeby czas posługiwania pośród nas był dla
niego jednocześnie czasem dobrego doświadczenia miłości Pana Boga i wspólnoty Kościoła. Polecamy też ks. Tomasza Waszej modlitwie.

2.

Dziś godzinie 17:00 zapraszamy na uroczyste Nieszpory niedzielne.

3.

Jutro o godzinie 8:00 odprawimy Mszę św. w intencji dzieci i młodzieży, a także
nauczycieli, katechetów, wychowawców i rodziców, rozpoczynających nowy rok
szkolny i katechetyczny. W sposób szczególny zapraszamy „pierwszaki”, dla których pobłogosławimy tornistry i przybory szkolne.

4.

We wtorek o godzinie 19:00 zapraszamy na Eucharystię młodzież szkół średnich,
począwszy od 3. klasy gimnazjum (zwłaszcza tych, którzy w tym roku szkolnym
chcą przyjąć sakrament bierzmowania). Wspólnie poprosimy
o błogosławieństwo w nowym roku szkolnym.

5.

W tym tygodniu przypadają 1. czwartek i 1. piątek miesiąca. Zapraszamy do
przyjęcia sakramentów świętych, a także do udziału w nabożeństwach:
w czwartek o godz. 17:30 – Godzina Święta i Eucharystia w intencji powołanych;
w piątek o 7:00 Msza św. i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

6.

W czwartek o godzinie 19:30 – Eucharystia dla Szkoły Nowej Ewangelizacji. Od
19:00 – adoracja Najświętszego Sakramentu i przygotowanie liturgii.

7.

Zachęcamy do udziału w parafialnej pielgrzymce do Sanktuarium bł. Karoliny
w Zabawie k. Tarnowa. Wyjazd w sobotę, 8 września, o 7:00 spod kościoła, koszt:
50,- zł. Na miejscu jest przewidziany jeden posiłek. Powrót – w godzinach wieczornych. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Zapisy – do wtorku włącznie.

8.

Nauka przedchrzcielna odbędzie się w sobotę o godzinie 16:00 w domu katechetycznym.

9.

W sobotę od godziny 16:00 zapraszamy do włączenia się w adorację Najświętszego Sakramentu. W tym czasie jest też możliwość przyjęcia sakramentu pokuty. Sakrament pokuty sprawujemy też 30 min. przed każdą Mszą św.

10. Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach:

- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00;
- piątek od 15:30 do 17:00.
11. Nasza parafialna Caritas na razie będzie nieczynna. Mamy duże problemy z zago-

spodarowaniem tej części posługi w naszej parafii. Zapraszamy nowe osoby
chętne do pomocy biednym.
12. Spotkanie dla rodziców dzieci chcących przyjąć w maju przyszłego roku 1. Ko-

munię świętą odbędzie się w poniedziałek, 10 września, o godzinie 19:00
w domu katechetycznym.

13. W nowym numerze „Gościa Niedzielnego.: Dla Franciszka podróż do Irlandii –

kraju zranionego przez ciężkie grzechy popełnione przez ludzi Kościoła – była
trudna. Ale i radosna, bo jej celem było zobaczenie się z uczestnikami Światowego Spotkania Rodzin. | „Boże Ciało? Wniebowzięcie Maryi? Przecież tego nie ma
w Piśmie Świętym!” – słyszymy od protestantów. Promujący zasadę „tylko Biblia” zdają się nie zauważać, że… nie występuje ona w samej Biblii. | Czy telefony
komórkowe szkodzą?
14. Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu po-

magali przy bieżących pracach, także Paniom sprzątającym kościół i dom katechetyczny. Prosimy o dalszą pomoc – codziennie od godziny 9:00.
15. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.

