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XXII Niedziela – 31 sierpnia 2014 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Serdecznie witamy wszystkich, którzy powrócili ze swoich wakacji i urlopów i życzymy
błogosławionego czasu pracy – zarówno dzieciom jak i starszym.
2. Dziękujemy za zaufanie tym rodzicom, którzy podczas wakacji przysyłali swe dzieci do
naszej świetlicy. Przypominamy też, że po wakacjach świetlica jest czynna od 13.30 do
18.00.
3. Z racji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego dzisiejsza Msza św. o godz.
13.00 w intencji dzieci oraz poświęcenie przyborów szkolnych dla pierwszoklasistów.
4. Przedszkole „Chatka Puchatka” zaprasza na swoją Mszę św. na rozpoczęcie pracy w
środę o godz. 17.00. Ogłasza także, że mają jeszcze kilka wolnych miejsc w najmłodszej
grupie w oddziale przy ul. Bogdanówka 9.
5. Przypominamy, że dzisiaj po raz ostatni będzie wakacyjna msza św. o godz. 20.00, w
następną niedzielę już jej nie będzie.
6. W tym tygodniu przypada pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca oraz
wszystkie nabożeństwa z nimi związane. W I piątek odwiedzimy chorych od godz. 9.00.
Spowiedź pierwszo-piątkowa od godz. 17.30 W pierwszą środę miesiąca zapraszamy
także grupę modlitewną Matki Bożej Skalnej na wieczorne nabożeństwo.
7. I Komunia Święta planowana jest w naszym kościele tradycyjnie na 2 niedzielę maja,
czyli 10 maja. Zapisy dzieci z naszej parafii przyjmujemy od dzisiaj po mszach świętych
w zakrystii oraz przez najbliższe 2 tygodnie. Równocześnie przyjmujemy zgłoszenia
młodzieży, która w najbliższym roku pragnie przyjąć Sakrament Bierzmowania.
8. Dziękujemy za złożone w ubiegłą niedzielę ofiary w akcji „Tornister pełen uśmiechów”.
Zebraliśmy 1110 zł., które przekazane zostały do Caritas.
9. Za tydzień puszka na „Fundusz Wspierania Nauki Chrześcijańskiej”.
10. Po wakacjach wznawiają swoje spotkania wszystkie grupy parafialne. Są to:
 Ministranci – w Soboty o godz. 9.30
 Oaza Dzieci Bożych - w Soboty o godz. 10.30
 Chór parafialny „Albertus” – w Piątki o godz. 19.00
 Legion Maryi – w poniedziałki o godz. 18.30
 Aerobic – we wtorki i czwartki o godz. 19.30 (rozpoczęcie 9 września)
 Klub dyskusyjny – w każdą 1 i 3 niedzielę o godz. 19.00 w klasztornej kawiarence
„Pod Aniołkiem”. Pierwsze spotkanie już za tydzień.
 Zapraszamy także do wstępowania do takich grup jak Oaza Rodzin, Koła Różańcowe,
by żyć duchem religijnym nie tylko w niedziele ale także czynnie włączać się w
ewangelizację.
11. Za tydzień I niedziela miesiąca września. Przypominamy o zmianie tajemnic
różańcowych. Prosimy także o wsparcie budowy kościoła. Chcielibyśmy jeszcze choć
troszkę więcej osuszyć plac przed kościołem i ułatwić dojście, ale niestety brak nam już
funduszy, a ceny tego typu prac są ogromne. Prosimy także o nieustanne modlitwy.
12. Wszystkim życzymy błogosławionego tygodnia, a dzieciom i młodzieży radosnego
rozpoczęcia nowego roku w szkole. Szczęść Boże.

