OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 27 sierpnia – 3 września A.D. 2017.
1.

Dziś na godzinę 17:00 zapraszamy na Nieszpory Niedzielne.

2.

W tym tygodniu przypadają, 1. piątek i 1. sobota miesiąca. Zapraszamy do przyjęcia sakramentów świętych, a także do udziału w nabożeństwach:
w piątek o 7:00 Msza św. i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w sobotę – o 8:00 Msza św. i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

3.

W sobotę będziemy odwiedzać chorych i starszych Parafian z posługą sakramentalną.
Prosimy, aby chorych zgłosić w zakrystii.

4.

W przyszłą niedzielę o godzinie 9:15 zostanie odprawiona Msza św. dożynkowa
w intencji działkowiczów P.O.D. „Jutrzenka” i „Wypoczynek”.

5.

W sobotę 9 września Zachęcamy do udziału w parafialnej pielgrzymce do Sanktuarium
„Ecce Homo” w Krakowie – miejsca związanego z osobą i życiem św. Brata Alberta
Chmielowskiego. Koszt: 40,- zł. Zapisy w zakrystii lub w kancelarii.

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.

Kancelaria jest czynna:
- we wtorek od godziny 9:00 do 11:00;
- w piątek od godziny 15:30 do 17:00.

8.

Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”, a w nim polecamy m. in. artykuły: Bliźniak
ks. Jerzego” - Jednoczesne narodziny 14 września 1947 r. zawiązały między nimi bliźniaczą więź. Francuski kapłan Bernard Brien i polski męczennik ks. Jerzy Popiełuszko tworzą
dzisiaj przedziwny tandem. Gdy działają razem, dzieją się rzeczy niewytłumaczalne.;
„Powiesić go!” - W rodzinnej Albanii nazywają go… okruszkiem. Przez 28 lat więziono go
i torturowano. Dwukrotnie skazano na śmierć. Ocalał cudem. Posłuchajcie świadectwa
człowieka, przy którego opowieści płakał sam papież.

9.

Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu pomagali
przy bieżących pracach, a także Paniom sprzątającym kościół i dom katechetyczny. Bardzo prosimy o dalszą pomoc – codziennie od godziny 9:00.

10. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.

Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego w związku z nawałnicami, jakie nawiedziły Polskę
W nawiązaniu do wiadomości jakie napływają z miejscowości zniszczonych przez nawałnice dnia 11
sierpnia br., składam moje kondolencje wszystkim, którzy przeżywają dotkliwą stratę swoich bliskich. Słowa
mojej solidarności i zapewnienia o modlitwie kieruję również do tych poszkodowanych, którzy ucierpieli i
ponieśli dotkliwe szkody materialne.
Zwracam się z apelem do wszystkich Polaków, prosząc o wsparcie dla dotkniętych skutkami nawałnic. Proszę tak o modlitwę, jak i pomoc materialną, której można udzielić
w ramach akcji organizowanej przez Caritas Polska.

Aby pomóc należy wysłać SMS z hasłem WICHURA pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT) lub dokonać wpłaty na konto Caritas PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 –
z dopiskiem WICHURA.
Bliższe informacje dotyczące sposobów pomocy można odnaleźć na stronie internetowej
www.caritas.pl
Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i z serca błogosławię,
+Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy CCEE

W naszej parafii za tydzień, po mszach świętych będzie można złożyć ofiarę na pomoc poszkodowanym w nawałnicach.

