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XXIV Niedziela zwykła - 11 września 2016 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy doroczny „Tydzień wychowania”, w który wprowadził
nas list pasterski Episkopatu Polski. Pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy zajmują się
wychowaniem młodego pokolenia polaków.
2. W najbliższym tygodniu w liturgii kościoła będziemy obchodzić:
 W poniedziałek – wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi
 We wtorek – św. Jana Chryzostoma
 W środę – święto podwyższenia Krzyża Świętego
 W czwartek – wspomnienie Matki Bożej Bolesnej
 W piątek – świętych męczenników Korneliusza i Cypriana
 W sobotę – święto stygmatów św. Franciszka z Asyżu
3. Dodatkowo w dniu jutrzejszym, czyli w drugi poniedziałek miesiąca, zapraszamy na kolejny
dzień modlitw do św. Michała Archanioła. O godz. 18.00 Msza św. o uzdrowienie i
uwolnieni od wszelkiego zła, a po Mszy św. specjalne nabożeństwo.
4. We wtorek 13 września przypada kolejny dzień Fatimski. Zapraszamy na wieczorne
nabożeństwo połączone z procesją do przydrożnej kaplicy.
5. Ponieważ zakończył się sezon wakacyjny przypominamy, że nie ma już niedzielnej Mszy
św. o godz. 20.00, natomiast powraca o godz. 16.30.
6. Po wakacjach wznawiają spotkania wszystkie grupy parafialne. Zachęcamy szczególnie
dzieci by wstępowały do takich grup jak ministranci czy Oaza Dzieci Bożych.
7. Kontynuuje także działalność zastęp harcerski ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej,
który dzisiaj będzie zapisywał nowych kandydatów. Przyjmowani będą chłopcy głównie w
wieku od 12 do 14 lat, ale mogą być także nieco starsi. Zapisy są przy wyjściu z kościoła.
8. Trwają zapisy dzieci do I Komunii Świętej w 2017 r. Uroczystość planowana jest na 14
maja. Zapisać dzieci można w zakrystii po mszach świętych. Równocześnie przyjmujemy
zgłoszenia młodzieży do Bierzmowania.
9. W związku z przygotowaniami do jubileuszowego festynu parafialnego, planowanego na
2 października z okazji jubileuszu 25-lecia naszej parafii, przypominamy i prosimy o
przynoszenie różnych rzeczy na Loterię Fantową. Fanty można składać w oznaczonych
pomieszczeniach przy kawiarence klasztornej. Zachęcamy też dzieci i młodzież do wzięcia
udziału w specjalnych konkursach: plastycznym, poetyckim i rodzinnym (szczegóły już
ogłaszaliśmy, ale można jeszcze przeczytać na stronie internetowej parafii). Te prace trzeba
przynieść do zakrystii już do najbliższej niedzieli (pozostało więc mało czasu). Na festyn
planowanych jest dużo różnych atrakcji, dlatego już dzisiaj zachęcamy, aby zarezerwować
sobie wolny czas. Prosimy też o pomoc w różnych pracach przygotowawczych.
10. Jako przedsmak wielkiego pieczenia ciast na festyn już dzisiaj Oaza Dzieci Bożych
organizuje kiermasz ciast. Ich cukierenka znajduje się w pomieszczeniu przy wyjściu z
kościoła. Zachęcamy.
11. W najbliższą środę odbędzie się kolejne spotkanie Rady Duszpasterskiej o godz. 19.00.
12. W następną niedzielę będziemy obchodzić Dzień Środków Społecznego Przekazu. Przy tej
okazji zbierana będzie ofiara do puszki na diecezjalne Radio eR.
13. Na zakończenie oddajmy sie pod opiekę św. Michała Archanioła.

