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22 niedziela – 28 sierpnia 2011 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dziękujemy za ofiary złożone do puszki w poprzednią niedzielę na pomoc ofiarom suszy
w Afryce. Zebraliśmy i przekazali 1272 zł.
2. W najbliższym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca września.
W piątek wizyty u chorych od godz. 9. Po wakacjach zapraszamy także dzieci na Msze
św. pierwszopiątkowe, które dodatkowo odprawiane będą o godz. 17.00. Spowiedź
rozpoczyna się pół godziny przed mszą św. Zachęcamy młodych i starszych do
praktykowania także pierwszych sobót miesiąca.
3. W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym w najbliższą niedzielę na Mszy św.
o godz. 13.00 modlić się będziemy w intencji uczniów i nauczycieli, a po Mszy św.
nastąpi indywidualne błogosławieństwo dzieci oraz ich przyborów szkolnych. Zapraszamy
szczególnie uczniów klas pierwszych.
4. Od dzisiaj rozpoczynamy zapisy uczniów klas II szkół podstawowych, którzy pragną
przystąpić w naszym kościele do I Komunii św. oraz uczniów klas III gimnazjalnych,
pragnących przyjąć Sakrament Bierzmowania. Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii lub
w kancelarii parafialnej.
5. Od początku września wznawiają swe zajęcia po wakacyjnej przerwie sekcje KickBoxingu i Aerobiku. Świetlica dla dzieci czynna będzie od godz. 13-18.
Nowością w tym roku będą natomiast specjalne zajęcia umuzykalniające w j. angielskim
dla dzieci od 6 miesiąca do 6 roku życia. Prowadzić je będzie profesjonalny ośrodek pod
nazwą Musical Babies. Informacje o zapisach na bezpłatne lekcje pokazowe oraz więcej
szczegółów można zobaczyć na plakatach przy wyjściu z kościoła oraz przy kiosku z
prasą katolicką. Planowana jest także działalność innych grup, o czym poinformujemy
później.
6. Od przyszłej niedzieli nie będzie już wakacyjnej Mszy św. o godz. 20.00.
7. Za tydzień Msza św. o godz. 9 w intencji Żywego Różańca oraz zmiana tajemnic.
8. Dzisiejszy Różaniec o godz. 8.30 prowadzi(ła) Róża Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, a
w następną niedzielę poprowadzi Róża Matki Bożej Fatimskiej.
9. Cieszymy się bardzo, że od was parafian wyszła także propozycja codziennego
odmawiania różańca w naszym kościele. Będzie on zatem odmawiany od 1 września
codziennie po mszy św. wieczornej. Dziękujemy osobom, które zobowiązały się do
prowadzenia tej modlitwy, a wszystkich zachęcamy do licznego udziału. Obyśmy tą
modlitwą uprosili u Boga swe zbawienie i rozwój duchowy naszej parafii. Intencje
modlitewne podawane będą na tablicy ogłoszeń.
10. W przyszła niedzielę 4 września zapraszamy Radę Duszpasterską naszej parafii na Mszę
św. o godz. 18.00. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie Członków Rady.
11. Składka w następną niedzielę przeznaczona będzie na wykonanie głównych drzwi do
kościoła. Dziękujemy za wszelką dotychczasową pomoc.
12. Ks. Bp Mieczysław Cisło zaprasza na uroczystości odpustowe Matki Bożej Kębelskiej w
Wąwolnicy w niedzielę 4 września.
13. W minionym tygodniu zmarł w naszej parafii + Leon Śmietanka z ul. Poligonowej

Pomódlmy się za jego duszę .

