OGŁOSZENIA PARAFIALNE
22 września 2019
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Jest jeden Bóg. On jest naszym wybawieniem. Wyznając wiarę w jednego
Boga, nie pozwólmy, aby nasze serce było podzielone albo zniewolone.
Zwróćmy się całym sercem do tego, który pragnie naszego szczęścia.
Niech udział we Mszy św. umocni nas w decyzji wyboru Bożej drogi.
2. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek wspomnienie o.Pio z Pietrelciny; o godz. 18.00 spotkanie dla
kandydatów do służby ministranckiej – zapraszam chłopców po I Komunii
Świętej;
- we wtorek o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania, którzy
przystąpią do niego 30 września;
- we środę przypada 66 rocznica aresztowania Sługi Bożego Stefana kardynała
Wyszyńskiego; modlić się będziemy tego dnia o dar Jego beatyfikacji;
- w piątek po Mszy Świętej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00;
o godz. 18.30 spowiedź dla kandydatów do bierzmowania;
- w sobotę na godz. 12.00 serdecznie zapraszam dziewczynki i chłopców
pragnących śpiewać w scholii;
3. W przyszłą niedzielę, ostatnią miesiąca, podczas Mszy Świętej o godz. 11.30
modlić się będziemy za wstawiennictwem Świętej Joanny Beretty Molli
w intencji wszystkich mam oczekujących narodzin dziecka, radujących się
narodzinami dziecka i wszystkich dzieci potrzebujących modlitewnej pomocy.
Intencje można zgłaszać z zakrystii i niech ta ostatnia niedziela każdego
miesiąca będzie w naszej parafii dniem szczególnej modlitwy w tych intencjach.
4. W zakrystii przyjmowane są intencje na 2019 rok.
5. Kontynuowana jest akcja zbierania nakrętek na rzecz rehabilitacji
Wojtusia. Nakrętki można zostawiać w zakrystii. Dziękujemy.
6. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego.
7. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na rzecz prac przy naszej świątyni
składaną. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie
opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym
tygodniu.
8. Poradnia Małżeńska po wakacjach wznawia działalność. Zapisy po
u pani Marzeny tel: 501472269 /tylko w sprawie poradni/.
9. Jutro, w poniedziałek, 23 września, rozpoczyna się kurs przedmałżeński
dla narzeczonych. Kurs obejmuje 10 spotkań a spotkania odbywają się
w poniedziałki i piątki o godz. 19.00 w sali obok kruchty.
10. Na terenie parafii przy ul. Konopnickiej 1/7 powstał Dom dla Dzieci.
Ten ośrodek poszukuje wychowawców z wykształceniem wyższym po studiach
z zakresu pedagogiki, psychologii, resocjalizacji, nauk o rodzinie lub na w/w
kierunkach podyplomowych. Więcej informacji w gablocie ogłoszeniowej.

