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1. Dzisiaj jest już z nami obecny nowy wikariusz – Ks. Wiesław Rychter, który już od
tygodnia posługuje w naszej Wspólnocie parafialnej. Serdecznie witamy ks. Wiesława
i życzymy owocnej posługi.

2.

Dzisiaj mamy pierwszą niedzielę miesiąca. Po każdej Mszy Świętej adoracja
Najświętszego Sakramentu, a po Mszy Świętej o g.1230 spotkanie Wspólnoty
Modlitewnej w kaplicy Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy nowych chętnych do
wspólnej modlitwy.

3.

Zapraszamy na cotygodniową adorację NS zakończoną
błogosławieństwem w środę po Mszy Św. wieczornej.

4.

W tym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W
czwartek po Mszy Św. wieczornej adoracja NS i modlitwa w intencji powołań do
kapłaństwa i zakonów. W piątek udamy się do naszych chorych z posługą
sakramentalną od g. 900. Sakrament Pokuty i Pojednania w Piątek w czasie Adoracji
N.S od g.1700. Do czwartku prosimy zgłaszać nowych chorych, którzy pragną
przystępować do Komunii Św. w domu.

5.

Jutro, 3 września rozpoczynamy Nowy rok szkolny i katechetyczny. Msza Święta na
rozpoczęcie roku szkolnego w intencji uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników
szkoły we wtorek 4 września o g. 900. Zapraszamy.

6.

W sobotę 8 września przeżywać będziemy święto Narodzenia NMP zwane – Matki
Bożej Siewnej. Tego dnia, na Mszach Św. odbędzie się poświęcenie wszelkich
przyniesionych nasion.
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7. Zapraszamy na spotkania: dzieci oazowe w sobotę o g. 1000, ministrantów i lektorów
w sobotę o g. 1100, scholkę Vincentes w sobotę o g. 1600.

8. Rodziców dzieci, które chcą przystąpić do I Spowiedzi i I Komunii Św., zapraszamy
w sobotę po Mszy Św. wieczornej na spotkanie organizacyjne.

9. Za tydzień – 2 niedziela miesiąca. Przeznaczamy tacę na potrzeby gospodarcze. Jest
potrzeba naprawy pieca CO (koszt ok. 12 500 zł).

10.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Jest do nabycia tygodnik Niedziela i
Gość Niedzielny. Prosimy o odebranie zamówionych Niedziel z poprzedniego
tygodnia. W zakrystii są do nabycia kalendarze z przepięknymi polskimi kapliczkami
w cenie 5 zł.

Bóg zapłać za wspólną modlitwę i za wszelkie ofiary składane na Kościół. Życzymy
wszystkim Wiernym pogodnej niedzieli i dobrego tygodnia.

Ks. Piotr Kopera SAC – Proboszcz …..…...………………………

