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XXIII Niedziela – 7 września 2014 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj pierwsza niedziela września. Zmianie tajemnic różańcowych po mszy o godz.
9.00 i 13.00 (dla dzieci).
2. Przypominamy, że od dzisiaj nie ma już wakacyjnej mszy św. o godz. 20.00.
Wychodzimy jednak naprzeciw prośbom parafian, które zgłaszali podczas kolędy lub
wypisali w ankietach, i wprowadzamy dodatkową Mszę św. popołudniową o godz.
16.30. Godzina została tak dobrana, aby ewentualnie można było zaraz po Mszy św. –
jeżeli byłby ktoś chętny - uczestniczyć w okresowych nabożeństwach o 17.30 (Różaniec,
Majówka czy Droga Krzyżowa). Pierwsza Msza św. o godz. 16.30 będzie dopiero za
tydzień.
3. Kontynuujemy zapisy dzieci do I Komunii Św. i młodzieży do Bierzmowania.
I Komunia Święta planowana jest w 2015 r. na 2 niedzielę maja, czyli 10 maja. Zgłaszać
dzieci można po każdej mszy św. w zakrystii przez najbliższe 2 tygodnie.
4. Dzisiaj po mszy św. zbiórka ofiar do puszki na „Fundusz Wspierania Nauki
Chrześcijańskiej”, co związane jest z rozpoczętym Tygodniem Wychowania.
5. Jutro Święto Narodzenia NMP.
6. W sobotę – 13 września – kolejne nabożeństwo Fatimskie po mszy św. wieczornej.
7. Przypominamy, że po wakacjach wznawiają swoje spotkania wszystkie grupy parafialne.
Zachęcamy nowych chętnych do grupy ministrantów, Oazy Dzieci Bożych, Młodzieży
Franciszkańskiej, Chóru „Albertus”, Domowego Kościoła, Legionu Maryi czy Róż
Różańcowych. Także Grupa Teatralna wznawia swoją działalność i pierwsze spotkanie
odbędzie się w najbliższy piątek o godz. 19.00.
8. Klub dyskusyjny zaprasza dziś o godz. 19.00 na pierwsze spotkanie, tym razem z udziałem
Pana Grzegorza Sztala ze Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni. Prelekcja nt. „Wojny
obronnej Polski w 1939 roku” będzie połączona z prezentacją broni i akcesoriów z epoki.
9. Dziękujemy za wszelkie złożone ofiary na budowę kościoła i wsparcie modlitewne.
W minionym miesiącu sierpniu zebraliśmy łącznie 6219 zł. plus 1400 zł. za bukiety ziół
na Wniebowzięcie. Ogólnie wykonane dotąd prace przewyższyły już nasz budżet i nie
wszystko jest zapłacone, ale stopniowo to czynimy. Od początku roku wydaliśmy na
budowę parkingu i częściowe utwardzenie placu oraz fundamenty pod przyszły mur
frontonu kościoła prawie 155 tyś. zł., z czego długu mamy ok. 15 tyś. Mamy jednak
nadzieję, że przed nadejściem jesiennych deszczów uda się jeszcze więcej usprawnić
dojście do kościoła. Prosimy także o pamięć modlitewną w tej intencji, szczególnie
podczas codziennego różańca w naszym kościele. Za wszelką pomoc, także tą fizyczną i
doradczą, z serca dziękujemy.
10. Wszystkim życzymy błogosławionego tygodnia. Szczęść Boże.

