OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 24 września – 1 października, A.D. 2017.
1.

Przeżywamy dziś rocznicę konsekracji naszego kościoła.

2.

Dziś na godzinę 17:00 zapraszamy na Nieszpory o poświęceniu kościoła.

3.

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

4. Młodzi 3. roku formacji przed bierzmowaniem mają spotkanie we wtorek o 19:00

w domu katechetycznym.
5.

Dorośli, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, a mają takie pragnienie,
proszeni są o zgłoszenie się w kancelarii parafialnej do końca września br.

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 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.

8.

Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. Trzy małżeńskie historie, które łączy jedno: ich bohaterowie chcą wytrwać w wierności swoim sakramentalnym małżonkom.
Nawet wtedy, gdy po ludzku wydaje się, że małżeństwo całkiem się rozpadło. | Pijemy
więcej, niż w latach osiemdziesiątych: o tym, dlaczego pijaństwo niszczy w nas obraz
Boga, abstynencji gen. Hallera i żydowskiej tajemnicy picia mówi prof. Krzysztof Wojcieszek. | Wydany osiemdziesiąt lat temu „Hobbit” to tylko pozornie zwykła bajka o smokach i elfach. Jej sednem jest ukazanie tego, jak Bóg powołuje najsłabszych do czynienia
rzeczy wielkich.

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. W 2016 r. zabito w polskich szpitalach z mocy prawa 1098 dzieci poczętych, w zdecy-

dowanej większości (1042 dzieci) ze względu na podejrzenie choroby lub niepełnosprawności, często w 4, 5, a nawet 6 miesiącu ciąży. Zgodnie z obowiązującym dziś prawem aborcji dokonuje się przeważnie na dzieciach, które mogłyby żyć długo i być szczęśliwe: nie tylko dzieciach z zespołem Downa i Turnera, ale także niepełnosprawnych fizycznie oraz dzieciach z pochopnie postawioną radykalną diagnozą. W odpowiedzi na
apel Inicjatywy Obywatelskiej Zatrzymaj Aborcję dziś po Mszach świętych będzie możliwość poparcia inicjatywy, która ma na celu wyeliminowanie z polskiego prawa eugenicznej przesłanki aborcyjnej (czyli z powodu podejrzenia choroby dziecka) i powstrzymanie tego okrutnego procederu. Podpisy są zbierane po Mszach świętych – jest potrzebny nr PESEL (warto mieć ze sobą np. dowód osobisty).
11. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.

