Ogłoszenia parafialne

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
1 października 2017 roku

1.Dzisiaj przypada 1 niedziela miesiąca. Spotkanie Wspólnoty Modlitewnej po Mszy Św. o

g. 1230 w kaplicy Miłosierdzia Bożego. Ks. Dr Jarosław Rodzik, który miał głosić dzisiaj
kazania o Miłosierdziu Bożym, z powodu zmiany rozkładu wykładów, nie mógł do nas
przyjechać. Przybędzie do nas w innym terminie, który wcześniej zostanie ogłoszony.

2.Dzisiaj

rozpoczynamy zbieranie podpisów 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. Nie ma konieczności podawania numeru PESEL.

3.Jutro tj. w poniedziałek 2 października odpust w Parafii p.w. Św. Aniołów Stróżów. Msza
Św. odpustowa o g. 1800.

4.W środę 4 września wspominamy w Liturgii Św. Franciszka z Asyżu. W naszej parafii

jest to uroczystość odpustowa. Uroczysta Msza Św. wraz z procesją eucharystyczną
będzie odprawiona o g. 1800. Prosimy o przygotowanie chorągwi i baldachimu. W
związku z odpustem, nie będzie w środę cotygodniowej adoracji.

5.W przyszłą niedzielę zapraszamy na festyn parafialny, który rozpoczniemy o g. 14

30

.W
czasie festynu będą zabawy dla dzieci i dorosłych, będzie można zakupić kiełbaski z grila
i chleb ze smalcem oraz ciasto. Chcemy też zorganizować sprzedaż Niespodzianki.
Prosimy zatem o przynoszenie rzeczy, które są dobre i przydatne. Przynosimy do
czwartku. W związku z tym, zapraszamy Radę Parafialną oraz wszystkich
zainteresowanych pomocą na festynie na spotkanie dnia 3 października w środę na g. 19 15
na plebanii.

6.Dnia

7 października obchodzimy święto Matki Bożej Różańcowej. Tego dnia we
wszystkich kościołach naszej Ojczyzny będziemy odmawiać wszystkie 4 części Różańca.
Wszystkich wiernych, którzy mogą, zapraszamy tego dnia na tzw. Różaniec do granic,
który rozpocznie się Mszą Św. w kościele w Mieroszowie o g.1030. Potem udamy się na
granicę, aby o g. 1400 rozpocząć w łączności z całą Polską modlitwę Różańcową. Prosimy
o zgłaszanie swojego uczestnictwa dzisiaj w zakrystii. Jeśli ktoś jedzie własnym
samochodem, to prosimy o podanie ile może zabrać ze sobą osób. Wiernych, którzy nie
mogą się udać na granicę, zapraszamy tego dnia do naszego kościoła na g. 14 00, aby w
łączności z całym Narodem odmówić wszystkie części Różańca. Będzie to równocześnie
Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca. Na g. 1730 zapraszamy dzieci przygotowujące
się do I Komunii Św. W czasie nabożeństwa zostaną rozdane i poświęcone różańce.
Obecność obowiązkowa.

7.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: Tygodników Niedziela i Gość Niedzielny.
…….…….…………………………
Ks. Piotr Kopera SAC - Proboszcz

