OGŁOSZENIA PARAFIALNE
17 września 2017
XXIV Niedziela Zwykła
1. Jezus wzywa nas do wzajemnej miłości, podając za przykład swoją miłość
do nas. Dzisiaj w Ewangelii usłyszymy o bardzo ważnym aspekcie miłości, jakim
jest przebaczenie. Jezus mówi, że jeżeli z serca nie wybaczymy osobie, która nas
skrzywdziła, to i nam Bóg nie wybaczy. Czasem może być nam trudno, wręcz
niewyobrażalne, że można danej osobie wybaczyć to, co zrobiła. Oddajmy Bogu
podczas Mszy św. te wszystkie osoby i sytuacje, które nam ciążą. Aby Ten, który
okazuje nam łaskę miłosierdzia, uczynił nasze serca wolnymi.
2. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek święto Świętego Stanisława Kostki, patrona Polski;
- we wtorek o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. I
ponadgimnazjalnej;
- we środę o godz. 19.00 spotkanie chóru dorosłych;
- we czwartek święto Świętego Mateusza, Apostoła i Ewangelisty;
- w piątek po Mszy Świętej wieczornej do godz. 20.00 adoracja Najświętszego
Sakramentu – serdecznie zapraszam.
3. W przyszłą niedzielę podczas i po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie
dla dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii Świętej.
4. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
Najmłodszym polecam nowy numer Małego Gościa.
5. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na nadchodzące tygodnie.
Pamiętajmy o powołanych do wieczności polecając również nasze sprawy dnia
codziennego. Przyjmowane są również intencje na przyszły rok.
6. Dziś, w 3-cią niedzielę miesiąca, zbiórka do puszki na posadzkę do naszego
kościoła. W minionym tygodniu przyjechała część materiału na posadzkę do nawy
głównej i w październiku przystąpimy do jej układania.
7. W piątek na frontonie kościoła została umieszczona figura Matki Bożej.
Fundatora polecamy naszej modlitwie, aby Nasza Patronka otaczała Go szczególną
opieką.
8. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła.
Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki
Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu.

