OGŁOSZENIA PARAFIALNE
03 września 2017
XXII Niedziela Zwykła
1. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? - pytał kiedyś święty Paweł. Odpowiedź,
jaką przynosi dzisiejsza liturgia brzmi zaskakująco: wszyscy. Jeśli staramy się być
wierni Bożym nakazom może się okazać, że podobnie jak od proroka Jeremiasza,
którego skargę usłyszymy w pierwszym czytaniu, wszyscy się od nas odwrócą.
Ale chrześcijaninem się jest nie tylko dla zaszczytów, jakie to powołanie ze sobą
przynosi. Trzeba też – jak przypomina dziś Jezus – nieraz zaprzeć się samego siebie,
wziąć swój krzyż i pójść Jego drogą. Czy jesteśmy na to gotowi?
2. Dziś po Mszy Świętej o godz. 10.00 z racji na 1-szą niedzielę miesiąca
wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.
3. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek podczas Mszy Świętej o godz. 18.00 uroczyście prosić będziemy
Boga o błogosławieństwo w nowym roku szkolnym 2017/2018; serdecznie
zapraszam do wspólnej modlitwy dzieci, młodzież, nauczycieli, rodziców
i pracowników szkoły; od godz. 17.00 możliwość spowiedzi;
- z racji na 1-szy poniedziałek miesiąca intencje modlitw wypominkowych zostaną
odczytane o godz. 17.30;
- we wtorek o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. I
ponadgimnazjalnej;
- we środę o godz. 19.00 spotkanie chóru dorosłych;
- w piątek święto Narodzenia NMP; po Mszy Świętej wieczornej do godz. 20.00
adoracja Najświętszego Sakramentu – serdecznie zapraszam;
- w sobotę o godz. 17.15 wspólny różaniec a po Mszy Świętej w intencji wspólnoty
Żywego Różańca wymiana tajemnic różańcowych.
4. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
Najmłodszym polecam nowy numer Małego Gościa.
5. W przyszłą niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 poświęcenie tornistrów
i przyborów szkolnych dla dzieci rozpoczynających przygodę ze szkołą.
6. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła.
Ofiary składane w przyszłą niedzielę, 2-gą miesiąca, są szczególnym wsparciem
prowadzonych przy nim prac. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków
powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc
błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu.

