Ogłoszenia parafialne
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
6 września 2015 roku
1. Dzisiaj w pierwszą niedziele miesiąca - po każdej Mszy Świętej adoracja N.S. a po
Mszy Świętej o g.1230 spotkanie Wspólnoty Modlitewnej w kaplicy Miłosierdzia
Bożego. Zapraszamy również dzisiaj wszystkich Pielgrzymów gr. 6 i 7 na spotkanie
popielgrzymkowe, które rozpocznie się po Mszy św. wieczornej w salce Św. Rodziny.
2. Po wakacyjnej przerwie wznawiają działalność wszystkie działające wspólnoty
parafialne. Zapraszamy stałych uczestników, jak i nowe osoby. Schola Vincentes, w
sobotę o g. 1700; Ministranci i Kandydaci na ministrantów w sobotę o g. 1030; a
Lektorzy i kandydaci na lektorów w piątek po wieczornej Mszy Świętej. Chór
Magnificat w środę o g.1900. Ludzie Jana Pawła II od następnego wtorku o g.1900.
3. W najbliższą środę do kancelarii parafialnej na g.1600 zapraszamy uczniów klas
trzecich gimnazjum z rodzicami, którzy w tym roku katechetycznym chcą przyjąć
Sakrament Bierzmowania. Zapraszamy też osoby, które w poprzednich latach nie
przystąpiły do tego Sakramentu a wyrażają taką wolę i chęć.
4. We wtorek przeżywać będziemy święto Narodzenia NMP zwane – Matki Bożej
Siewnej. Tego dnia, na Mszach Św. odbędzie się poświęcenie wszelkich nasion.
5. Zapraszamy na comiesięczną Mszę św. w intencji Ofiar tragedii smoleńskiej w
czwartek, 10 września o g. 1800. Po Mszy Św. zapraszamy do wspólnego śpiewania
pieśni patriotycznych przy akompaniamencie: zespołu Ludzie Jana Pawła II (śpiew i
gitary), pana Zbigniewa Szałko (skrzypce) i Dominika Chrzanowskiego (akordeon).
6. W przyszłą niedzielę zapraszamy na g. 1730 na Nabożeństwo Fatimskie z Różańcem i
procesją wokół kościoła, niosąc figurkę Matki Bożej, a po niej Msza Święta. Na
procesję zabieramy ze sobą świece wraz z osłonkami.
7. Zachęcamy do podpisania deklaracji funduszu partycypacyjnego. W tym roku nie
mieliśmy swoich projektów więc poproszono nas o poparcie projektu placu zabaw w
naszej szkole nr 5 oraz remont szatni boiska przy ul. Jagielońskiej. Jednocześnie
informuję, że w połowie września mają się rozpocząć prace na parkingu przy naszym
cmentarzu.
8. W zakrystii są do nabycia kalendarze na 2016 z kapliczkami. Mniejszy format w
cenie: 5 zł a większy w cenie: 10 zł.
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: Tygodników Niedziela i Gość Niedzielny.
10. Chcemy podzielić się wielką radością. Została odnowiona stara, barokowa
monstrancja, od dawna już nie używana. Serdeczne Bóg zapłać panu Jerzemu
Pietrzyckiemu, który w całości sponsorował to szlachetne przedsięwzięcie. Przy tej
okazji z funduszy parafialnych odnowiliśmy też naczynie do przechowywania Najśw.
Sakramentu. Obecnie jest w renowacji następne naczynie liturgiczne. Bóg zapłać
również za każdą ofiarę składaną na Kościół.
Niech Chrystus ukryty w Najśw. Sakramencie obdarza nas swym
błogosławieństwem.
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