XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 04.09.2016 r. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś pierwsza niedziela września. Na Mszy św. o godz. 1200 poświęcenie tornistrów
i przyborów szkolnych dzieci z klasy I szkoły podstawowej. O godz. 1655 comiesięczny
wykład, a po nim nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic różańcowych. Od godz.
1500 do 1600 w Świetlicy Parafialnej bezpłatne porady prawne. Dziś na Jasnej Górze
gromadzą się rolnicy na corocznej pielgrzymce dziękczynnej za tegoroczne plony.
2. Przez cały miesiąc wrzesień po Mszy św. wieczornej będziemy przyzywać opieki św.
Aniołów Bożych.
3. Jutro po Mszy św. wieczornej odbędzie się powakacyjna zbiórka dla wszystkich
ministrantów. Serdecznie wszystkich zapraszamy, szczególnie tych, którzy być może
zapomnieli w czasie wakacji o swych obowiązkach ministranckich.
4. W środę godz. 1700 cotygodniowa adoracja. Po Mszy św. spotkanie Wspólnoty dla
Intronizacji NSPJ oraz Scholii Parafialnej. Na to spotkanie zapraszamy także dziewczynki
i chłopców, którzy chcieliby śpiewać w scholii.
5. W czwartek przypada święto Narodzenia NMP. Msze św. jak w dzień powszedni.
Uroczystość odpustowa w sanktuarium MB Dzikowskiej. Na spotkanie o godz. 1630
prosimy chłopców od III klasy szkoły podstawowej wzwyż, którzy pragną zostać
ministrantami. O godz. 1700 Godzina Święta adresowana szczególnie dla SKC. Po Mszy
św. spotkanie SKC.
6. W piątek o godz. 1500 rozpocznie się nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. Mszą św.
o godz. 1800 rozpoczniemy uroczyście nowy rok ewangelizacji. Zapraszamy zatem na tę
Mszę św. wspólnoty i grupy duszpasterskie istniejące przy parafii. Po Mszy św.
odbędzie się spotkanie organizacyjne wszystkich odpowiedzialnych za parafialne
wspólnoty, dlatego bardzo gorąco prosimy o obecność na tym spotkaniu.
7. W przyszłą niedzielę – II miesiąca taca przeznaczona będzie szczególnie na inwestycje
parafialne. W najbliższych dniach przystąpimy do prac związanych z pierwszym etapem
przykrycia części budynku nowym dachem.
8. Od środy po przerwie wakacyjnej rozpoczyna swą działalność opiekuńczo –
wychowawczą nasza Parafialna Świetlica Caritas. Świetlica czynna będzie od poniedziałku
do piątku, w godzinach od 1400 – 1630. Zapraszamy dzieci do skorzystania z zajęć
świetlicowych, a rodziców prosimy o zapisanie dzieci w najbliższym tygodniu.
9. „Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 14 przy ul. Waryńskiego, m. od 25 – 47 za sprzątanie
świątyni i ofiarę 200 zł. Pracowało 2 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 7 00.
W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy parafian z bl. nr 1 przy ul. Kosmonautów.
10. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest czasopismo dla młodych
„Droga” oraz czasopismo dla dzieci „Mały Gość Niedzielny” do którego dołączona jest gra
planszowa dla całej rodziny.

