XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 27.08.2017.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj ostatnia niedziela sierpnia, o godz. 1730 nieszpory niedzielne. Dziś o godz. 1600
w TDK odbędzie się zapowiadany spektakl pt. „Idę śladami Króla królów”. Sztuka ta
przybliża postad Sł. Bożej Rozalii Celakówny – apostołki Intronizacji NSPJ. Zachęcamy
wszystkich do obejrzenia tego ciekawego przedstawienia, które jednocześnie
przygotowuje nas pośrednio do Jubileuszu Intronizacji Bożego Serca. Dzisiaj można
wesprzed poszkodowanych przez nawałnice, składając do puszek dobrowolne ofiary.
2. Jutro – 28.08. – wsp. św. Augustyna , b. dK.
3. We wtorek - – 29.08. – wsp. Męczeostwa św. Jana Chrzciciela.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu.
5. W czwartek zakooczenie nabożeostw za Ojczyznę.
6. W piątek – 01.09. – wsp. bł. Bronisławy. W tym dniu przypada 78 rocznica wybuchu II
wojny światowej. Polecajmy Bogu wszystkie ofiary tamtych tragicznych dni i prośmy
o pokój na świecie.
Jest to I piątek miesiąca września, dlatego od godz. 1400 odwiedzimy chorych
w mieszkaniach. O godz. 1700 wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź
pierwszo piątkowa. Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty dzieci
i młodzież, przed rozpoczęciem roku szkolnego. Po Mszy św. spotkanie Straży
Honorowej NSPJ.
7. W I sobotę miesiąca o godz. 1730 spotkanie Koła Przyjaciół RM. Po Mszy św.
nabożeostwo pierwszo sobotnie do godz. 1930. O godz. 1900 spotkanie Rycerzy
Kolumba.
8. W przyszłą - I niedzielę miesiąca, o godz. 1655 comiesięczny wykład, po nim
modlitwa różaocowa i zmiana tajemnic różaocowych. Od przyszłej niedzieli
wznawiamy po wakacyjnej przerwie Mszę św. o godz. 1600. Od godz. 1500 do 1600
w Świetlicy Parafialnej bezpłatne porady prawne.
9. „Bóg zapład” parafianom z bl. nr 9 przy ul. Skalna Góra za pełniony dyżur porządkowy
i ofiarę 200 zł. Pracowało 3 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym
tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bloku nr 10 przy ul. Skalna Góra, m. 1 – 30.
10. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Jest wrześniowy numer
miesięcznika rodzin katolickich „Nasza Arka”, a do „Gościa Niedzielnego” dołączony jest
film „Misja”.

