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XXIV Niedziela zw. – 14 września 2014 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Przypominamy, że od dzisiaj odprawiana jest dodatkowa Msza św. niedzielna o godz. 16.30.
2. W tym tygodniu w liturgii kościoła będziemy obchodzić:
 w poniedziałek – Matki Bożej Bolesnej
 w środę – święto Stygmatów Św. Franciszka z Asyżu
 w czwartek– św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży
3. W sobotę 20 września odbędzie się uroczyste otwarcie i poświęcenie nowego obiektu
Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej. Szkoła ta jest przeznaczona także dla terenu
naszej parafii. Uroczystość rozpocznie się Mszą św. o godz. 9.00 w kościele przy ul.
Zbożowej, a o godz. 10.30 dalsza część uroczystości w budynku szkoły. Dyrekcja zaprasza
w tym dniu także wszystkich zainteresowanych mieszkańców Sławina i osiedla Botanik do
zwiedzania budynku szkoły w godzinach od 13.00 do 16.00.
4. W następną niedzielę obchodzić będziemy Światowy Dzień Środków Społecznego
Przekazu. Przy tej okazji zbierana będzie ofiara do puszki na „Fundusz Ewangelizacji w
Środkach Społecznego Przekazu”, przeznaczona na diecezjalne Radio eR.
5. Kontynuujemy w zakrystii zapisy dzieci do I Komunii św. i młodzieży do Bierzmowania.
6. Klub Dyskusyjny zaprasza na swoje kolejne spotkanie wyjątkowo nie w niedzielę lecz w
najbliższy piątek o godz. 19.00. Gościem specjalnym będzie reżyser i publicysta Grzegorz
Braun.
7. Wspólnota Żywego Różańca wyszła z inicjatywą zaopiekowania się kwiatami w naszym
kościele i zaproponowała także, aby wywieszona została specjalna skarbonka na kwiaty,
przy wyjściu z kościoła, aby każdy członek Żywego Różańca, a także każdy chętny
parafianin poprzez dobrowolną ofiarę mógł mieć swój udział w wystroju kościoła. Puszka ta
wywieszona jest pod chórem, za stolikiem z gazetami. Dziękujemy Żywemu Różańcowi za
to zainteresowanie, a także dziękujemy tym paniom, które już od dłuższego czasu pomagają
przy kwiatach zarówno w kościele jak i na zewnątrz.
8. Kolejny Weekendowy cykl Katechez Przedmałżeńskich planowany jest na dni 28-39
listopada. Chętni mogą się zgłaszać do o. Radomiła. Tel. 604 669 409.
9. Przepraszamy, że chwilowo nie działa w naszym kościele projektor do wyświetlania pieśni,
który niestety się zepsuł, jednak zakupiliśmy już nowy i wkrótce będzie uruchomiony.
10. Wszystkim życzymy miłej niedzieli i błogosławionego tygodnia.

