OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 16 – 23 września 2018
1.

Dziś o godzinie 17:00 zapraszamy na Nieszpory niedzielne.

2.

Rozpoczynamy w naszej parafii katechezy dla dorosłych. Propozycja (w miejsce
istniejącego do niedawna Kręgu Biblijnego) skierowana jest do wszystkich, którzy
chcieliby pogłębić swoją wiarę i wiedzę religijną. Na pierwsze spotkanie zapraszamy wszystkich chętnych jutro, w poniedziałek, na godzinę 19:00 do domu katechetycznego. Tematem jutrzejszej katechezy będą sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, czyli chrzest, bierzmowanie i Eucharystia, które stanowią
fundament naszego życia sakramentalnego.

3.

Dzieci szkolne zapraszamy na Mszę św. szkolną we wtorek o godzinie 16:30.

4.

W środę o godzinie 15:00 w klasztorze Sióstr zostaną wznowione spotkania dla
Seniorów naszej parafii. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

5.

Msza św. za ++ Parafian i ++ zalecanych zostanie odprawiona w środę o godzinie
18:00. Zalecki można składać w zakrystii.

6.

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.

7.

Spotkanie rodziców młodych, którzy w przyszłym roku pragną przyjąć sakrament
bierzmowania, odbędzie się we wtorek, 25 września, o godzinie 19:00 w domu
katechetycznym.

8.

Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach:
- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00;
- piątek od 15:30 do 17:00.
W czwartek od 19:00 do 20:00 – sprawy przedmałżeńskie.

9.

Nasza parafialna Caritas na razie będzie nieczynna. Mamy duże problemy
z zagospodarowaniem tej części posługi w naszej parafii. Zapraszamy nowe osoby chętne do pomocy biednym.

10. W nowym numerze „Gościa Niedzielnego.: „Jezusmaria!” – wykrzykujemy na

jednym oddechu. Bohaterowie serialowej „Autostrady do nieba” nazywali Tego,
którego imienia Izrael nie odważa się wymawiać, „Szefem”. Wiesz, co dzieje się,
gdy wypowiadasz imię „Jezus”? | Czy w Internecie można spotkać Boga? Czy
oglądanie relacji na żywo z adoracji jest tym samym co klęczenie przed Najświętszym Sakramentem?
11. 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.
12. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.

