OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 23 – 30 września 2018
1.

Dziś o godzinie 17:00 zapraszamy na Nieszpory niedzielne.

2.

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

3.

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

4.

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.

5.

W przyszłą niedzielę, na godzinę 11:00 zapraszamy do włączenia się w Mszę św.
w intencji rodzin naszej parafii. Zapraszamy chętnych do animowania tej liturgii.

6.

Zapraszamy na warsztaty muzyki gospel, które odbędą się 6 października i zakończą się mszą św. i koncertem w niedzielę 7 października o godz. 11.00. Szczegóły – u ks. Konrada, albo na stronie internetowej Parafii.

7.

W przyszłą niedzielę będziemy gościć ojców Oblatów Maryi Niepokalanej, którzy
będą rozprowadzać kalendarze misyjne na nowy rok.

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.: Dlaczego powinniśmy modlić się za

kapłanów oraz o dobrych i świętych duszpasterzy? | Nie było lepszego rektora
seminarium niż Pan Jezus, a jednak i Jemu nie do końca „wypaliła” rekrutacja.
Wśród apostołów znalazł się Judasz, a spod krzyża uciekli prawie wszyscy „seminarzyści” | Szkolne lekcje kultury fizycznej czy tenis po lekcjach? Dlaczego nadal
wiele dzieci unika jak ognia wychowania fizycznego?.
11. Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu po-

magali przy bieżących pracach (zwłaszcza Panom, którzy połupali drewno), także
Paniom sprzątającym kościół i dom katechetyczny. Prosimy o dalszą pomoc –
codziennie od godziny 9:00.
12. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.

