OGŁOSZENIA NA XXIV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 17.09.2017
1. Dzisiaj popołudniu o godz. 15.15 zapraszamy na Nieszpory Niedzielne.
2. We Wtorek jak co tydzień na godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. i Nowennę do MBNP w int.
naszych próśb i podziękowań.
3. W Piątek o godz. 17.00 - Msza św. szkolna dla dzieci szkoły podstawowej i młodzieży II klasy
gimnazjalnej. Po Mszy św. katecheza dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
4. W Piątek o godz. 19.00 zapraszamy młodzież z III klasy gimnazjum przygotowującą się do
sakramentu bierzmowania i młodzież starszą na wspólne spotkanie i nabożeństwo przygotowane
przez młodych z grupy ŚDM w ramach obchodów ku czci św. Satnisława Kostki patrona
młodych.
Tutaj też ważna uwaga! Młodzież ponadgimnazjalna, też ci młodzi, którzy w tym roku byli
u bierzmowania ma obowiązek uczestniczenia w spotkaniach - zawsze w I Piątek miesiąca o
godz. 19.00 - Msza św. pierwszopiątkowa, a także co drugi tydzień odbywa się spotkanie
formacyjne. Zwracamy uwagę, że na przykład podstawą otrzymania zaświadczenia na ojca lub
matkę chrzestną jest uczestnictwo naszej młodzieży w tych spotkaniach i życiu Wspólnoty
Parafialnej.
5. W Sobotę 23 września - o godz. 8.00 - wyruszamy na pielgrzymkę autokarową Dzieci wraz z
opiekunami, które wylosowały wyjazd do Częstochowy na Jasną Górę w czasie ubiegłorocznych
spotkań roratnich.
6. Za tydzień w niedzielę w Parafii będziemy gościli siostry ze Zgromadzenia Sióstr
Najświętszego Serca Pana Jezusa z Warszawy.
7. Bóg zapłać za składane dziś ofiary na malowanie naszej świątyni. Za tydzień w niedzielę
kwestuje nasz Parafialny Zespół Caritas.
8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej przy wyjściu z kościoła można nabyć nowy numer
Gościa Niedzielnego w cenie 5 zł. W zakrystii znajdziecie nowy Numer Małego Gościa dla
dzieci. Na stoliku znajdziecie nowy numer gazetki parafialnej Nasza Wspólnota.
9. Jutro w Poniedziałek od 16.00 - 16.30 - na parkingu przy kościele można się będzie zbadać:
swoje kości, płuca i oskrzela i zakwaszenie organizmu - przyjedzie ambulans diagnostyczny i za
niewielką opłatą te badania będą wykonywane. Informacje także na plakatach.
10. Bożemu miłosierdziu polećmy naszych zmarłych: - wieczny odpoczynek...

