Ogłoszenia parafialne
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1.Jak było zapowiadane, dzisiaj zbiórka do puszki na Radio Rodzina.
2.Zapraszamy kandydatów do Bierzmowania dzisiaj na g. 15 do kaplicy Miłosierdzia
00

Bożego na spotkanie bez Mszy Św. Wejście od strony podwórka. Obecność
obowiązkowa. Należy jednak wcześniej uczestniczyć we Mszy Św.

3.Prosimy rodziców wraz z dziećmi klas trzecich szkoły podstawowej, którzy chcą w tym

roku szkolnym przystąpić do I Spowiedzi i I Komunii Św. o przybycie dzisiaj na Mszę
Św. i spotkanie na g.1600. Zapraszamy też te dzieci, które nie przystąpiły do tych
sakramentów w wyznaczonym terminie. Obecność obowiązkowa. Po spotkaniu będzie
możliwość zapisania dziecka. Dzisiaj prosimy zabrać z zakrystii druk i informację
potrzebną do zapisania dziecka. I Komunia Św. planowana jest na 20 maja 2018r.

4.Zapraszamy dzisiaj na adorację uwielbienia po Mszy Św. wieczornej.
5.Zmieniony został dzień cotygodniowej adoracji NS zakończonej

indywidualnym
błogosławieństwem i Apelem Jasnogórskim. Adoracja będzie teraz w środy zaraz po
Mszy Św. wieczornej.

6.Zapraszamy na spotkanie z prof. Jerzym Nowakiem w siedzibie Stowarzyszenia Civitas

Chrystiana przy ul. Rynek 22 w piątek 29 września o g. 1700. Temat spotkania, to: Źródła
i skutki antypolonizmu.

7.W przyszłą niedzielę będziemy zbierać podpisy pod projektem ustawy o ochronie życia
poczętego. Ustawodawcza Inicjatywa Obywatelska „Zatrzymaj Aborcję” ma na celu
powstrzymać zabijanie nienarodzonych dzieci z powodu podejrzenia o
niepełnosprawność lub chorobę.

8.Za tydzień przypada 1 niedziela miesiąca. Spotkanie Wspólnoty Modlitewnej po Mszy

Św. o g. 1230 w kaplicy Miłosierdzia Bożego. W przyszłą niedzielę nie będzie jednak
adoracji Najśw. Sakramentu ponieważ przyjeżdża do nas Ks. Jarosław Rodzik, który
będzie głosił kazania o Miłosierdziu Bożym, a po Mszy Św. będzie zbierał ofiary do
puszki na cele rozkrzewiania Miłosierdzia Bożego w Polsce i na świecie. Będzie też
rozprowadzał czasopismo Apostoł Miłosierdzia i modlitewnik o Miłosierdziu Bożym.

9.Dnia

7 października we wszystkich kościołach naszej diecezji będziemy odmawiać
wszystkie 4 części Różańca. Wszystkich wiernych, którzy mogą, zapraszamy tego dnia na
tzw. Różaniec do granic, który rozpocznie się o g.1030 w kościele w Mieroszowie. Potem
udamy się na granicę, aby odmawiać Różaniec. Prosimy o zgłoszenie się w przyszłą
niedzielę do zakrystii.

10. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: Tygodników Niedziela i Gość Niedzielny.
Bóg zapłać za wspólną modlitwę i wszelkie ofiary składane na Kościół. Wszystkim
Wiernym u początku jesieni życzymy spokojnej niedzieli i Bożej pomocy na każdy
dzień nowego tygodnia.
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