OGŁOSZENIA PARAFIALNE
09 PAŹDZIERNIKA 2011
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Grzeszników i świętych, dobrych i złych – wszystkich nas Pan zaprasza na
swoją ucztę. Chciejmy z wdzięcznością skorzystać z zaproszenia, na które nie
zasłużyliśmy.
2. Dzisiaj uroczyście obchodzimy XI Dzień Papieski pod hasłem „ Jan Paweł II –
Człowiek Modlitwy”. W czasie wszystkich Mszy świętych dziękujemy Bogu za
wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego papieża Jana Pawła II oraz wspieramy
duchowo posługę Ojca Świętego Benedykta XVI. Tradycją Dnia Papieskiego jest
kwesta na rzecz ubogiej ale zdolnej młodzieży: za każdy dar podarowany do
puszki kwestujących skautów składamy serdeczne Bóg zapłać. Po Mszy świętej o
godz. 11.30 skauci zrzeszeni przy naszej parafii zaprezentują przedstawienie o
Janie Pawle II. Serdecznie zapraszamy
3. Serdecznie zapraszam i zachęcam do wspólnej modlitwy różańcowej.
Nabożeństwo różańcowe jest odprawiane w tygodniu o godz. 18.00 i po nim
Msza Święta a w niedzielę o godz. 17.15.
4. W nadchodzącym tygodniu:
- we wtorek o godz. 19.30 spotkanie kandydatów do bierzmowania z klasy III
gimnazjum;
- w piątek przypada Dzień Edukacji Narodowej – Dzień Nauczyciela; tego dnia
pamiętajmy w modlitwie o wszystkich naszych nauczycielach ;
w piątek również o godz. 16.30 spotkanie dla wszystkich ministrantów.
5. W przyszłą niedzielę o godz. 16.00 Msza święta dla dzieci i rodziców
przed I Komunią Świętą.
6. Na stoliku przy wyjściu z kaplicy są wyłożone kartki, na które można wpisywać
intencje modlitwy wypominkowej.
7. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.
8. Składam serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę świątyni.
W minionym tygodniu wznowiono prace tynkarskie wewnątrz kościoła,
wykańczano gzymsy kościoła oraz ocieplano ścianę frontową i dzwonnicę. Całą
wspólnotę polecam opiece Matki Bożej Królowej Rodzin.
9. Składam serdeczne podziękowanie panu burmistrzowi Tomaszowi
Dąbrowskiemu, osobom decyzyjnym w Urzędzie Gminy oraz Radzie Sołeckiej
Dziekanowa Leśnego za wykonanie oświetlenia w części ulicy Miłej. Oświetlenie
tej części ulicy pomaga nie tylko mieszkańcom ale również wszystkim
uczęszczającym do naszej kaplicy i dzieciom zdążającym na lekcje do domu
parafialnego w zachowaniu bezpieczeństwa. Mamy również nadzieję, że to
dopiero początek inwestycji w tej części gminy. Bóg zapłać.

