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XXV Niedziela – 23 września 2012 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W tym tygodniu w liturgii kościoła będziemy obchodzić:
 we Wtorek – bł. Władysława z Gielniowa
 w Czwartek – św. Wincentego a Paulo
 w Piątek – św. Wacława
 w Sobotę Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
2. Dzisiaj zapraszamy na spotkanie organizacyjne rodziców z dziećmi do I Komunii
Świętej o godz. 12.30. Młodzież do Bierzmowania z rodzicami prosimy na pierwsze
spotkanie w najbliższą sobotę o godz. 19.00.
3. Zachęcamy do wyjazdu do Warszawy na ogólnopolski marsz w obronie katolickich
mediów. Z naszej parafii wyjazd w najbliższą sobotę o godz. 7.00 sprzed kościoła. Ci
którzy zgłosili już chęć wyjazdu proszeni są o dokonanie wpłaty za autokar w wysokości
35 zł., przy stoliku z gazetami, najpóźniej do wtorku. Są jeszcze wolne miejsca, dlatego
zachęcamy do zaangażowanie sie w tej słusznej sprawie. Prosimy także odpowiednio się
przygotować, zabierając flagi narodowe i transparenty.
4. Już za 2 tygodnie zapraszamy na Festyn Parafialny, organizowany w niedzielę po
uroczystości św. Franciszka. Festyn będzie trwał 8 godzin, począwszy od godz. 12.00
(zaraz po sumie) do godz. 20.00. Zakończy sie mszą św. przeniesioną z godz. 18.00 na
20.00. Program festynowy będzie dosyć bogaty zarówno w wydarzenia na scenie jak i
atrakcje towarzyszące. Program ten w ogólności został wywieszony na tablicy ogłoszeń.
Bardzo prosimy o waszą obecność, a także o zaproszenie swoich rodzin, przyjaciół i
znajomych.
5. W związku z przygotowaniami do festynu prosimy o pomoc w jego organizacji.
Ponieważ czasu pozostało niewiele prosimy kilku mężczyzn już jutro od godz. 16.00 w
pracach porządkowych na placu przedkościelnym. Następnie w sobotę od 9 rano przez
cały dzień. Każde ręce do pracy się przydadzą. Prosimy także parafianki aby tradycyjnie
upiekły smaczne domowe ciasta do tzw. cukierenki festynowej. Z racji organizowania
tego festynu tuż po uroczystości św. Franciszka, który jest patronem przyrody i zwierząt,
zorganizujemy na festynie pokaz i konkurs na najładniejsze zwierzątko z terenu parafii.
Wiemy, że jest ich wiele, dlatego można się będzie nimi pochwalić na festynie. Nadal
prosimy o przynoszenie fantów na loterię. Wszelki dochód przeznaczony będzie na
kontynuację budowy naszego kościoła.
6. Zaraz po festynie przez 3 dni: Poniedziałek, Wtorek i Środa odbędą się w naszym
kościele bardzo wartościowe multimedialne rekolekcje ewangelizacyjne, prowadzone
przez Lecha Dokowicza, nawróconego reżysera filmowego. Szczegóły na plakatach.
7. Na całą niedziele i najbliższy tydzień życzymy wam obfitości Bożego błogosławieństwa.

