OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 3 – 10 września A.D. 2017.
1.

Dziś na godzinę 17:00 zapraszamy na Nieszpory Niedzielne.

2.

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.

3.

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

4.

We wtorek o godzinie 19:00 zapraszamy na Eucharystię młodzież szkół średnich, począwszy od 3. klasy gimnazjum. Wspólnie poprosimy o błogosławieństwo w nowym roku szkolnym.

5.

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

6.

W tym tygodniu przypada 1. czwartek miesiąca. Zapraszamy na Godzinę Świętą
o godzinie 17:30 i później na Eucharystię w intencji powołanych o godzinie 18:00.

7.

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

8.

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

9.

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. Można się jeszcze zapisać w zakrystii lub w kancelarii.
Wyjazd – o godzinie 8 spod kościoła.

10. W sobotę od godziny 16:00 zapraszamy do włączenia się w adorację Najświętszego Sa-

kramentu. W tym czasie jest też możliwość przyjęcia sakramentu pokuty. Sakrament
pokuty sprawujemy też 30 min. przed każdą Mszą św.
11. Spotkanie dla rodziców dzieci chcących przyjąć w maju przyszłego roku 1. Komunię

świętą odbędzie się w poniedziałek 11 września o godzinie 19:00 w domu katechetycznym.
12. Spotkanie dla rodziców młodzieży 3. roku formacji przed bierzmowaniem odbędzie się

we wtorek 12 września o godzinie 19:00 w domu katechetycznym.
13. Dorośli, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, a mają takie pragnienie,

proszeni są o zgłoszenie się w kancelarii parafialnej do końca września br.
14. Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach:

- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00;
- środa i piątek od 15:30 do 17:00.
W czwartek od 19:00 do 20:00 – sprawy przedmałżeńskie.
15. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”, a w nim polecamy m. in. artykuły: Nie-

dziela bez Mszy nie jest niedzielą – W niedzielę chrześcijanie chodzą na Mszę Świętą.
Przez całe wieki dla kolejnych pokoleń wierzących było to jasne jak słońce. Dziś już tak

nie jest. Dlaczego trzeba i dlaczego warto być zawsze w niedzielę na Mszy Świętej?;
Światło w ciemności - To, że Matka Teresa nie czuła w swoim sercu wiary ani miłości, nie
oznacza wcale, że ich tam nie było. Przeciwnie: musiała mieć w sobie wielką wiarę i miłość, by przy doświadczeniu takiej oschłości wytrwać w swoich postanowieniach.
16. 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.
17. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.

Dziś po mszach świętych można złożyć ofiarę na pomoc poszkodowanym w nawałnicach.

