OGŁOSZENIA PARAFIALNE
06 października 2019
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Nie jesteś sam. Bóg zna twoje zmartwienia, lęki oraz radości i pragnienia.
To jest niesamowite, że w każdej chwili można się zwrócić do Boga i w Nim
szukać oparcia. Prośbę o przymnożenie wiary, którą uczniowie w dzisiejszej
Ewangelii kierują do Jezusa, uczyńmy również naszą modlitwą. Niech
wyznawana przez nas wiara w żywego Boga, ma głębokie zakorzenienie
w naszych sercach.
2. Serdecznie zapraszam w miesiącu październiku na nabożeństwa
różańcowe. Różaniec w naszej parafii jest odmawiany w tygodniu o godz. 18.00
i po nim Msza Święta a w niedzielę o godz. 17.15. Mimo natłoku zajęć
codziennych proszę, znajdźmy choć jeden dzień w tygodniu, by tą modlitwą
uwielbić Maryję ale również przez Jej ręce powierzyć te sprawy, którymi
żyjemy na co dzień. Szczególnie zapraszam na różaniec fatimski w przyszłą
niedzielę o godz. 17.15.
3. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek wspomnienie NMP Różańcowej; tego dnia różaniec zostanie
odmówiony w intencji wszystkich wiernych zmarłych polecanych w modlitwie
wypominkowej i w tej intencji również odprawiona zostanie Msza Święta;
- w piątek po Mszy Świętej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00;
- w sobotę na godz. 12.00 serdecznie zapraszam dziewczynki i chłopców
pragnących śpiewać w scholii;
4. W ostatnią niedzielę 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 ostatnia niedziela każdego miesiąca będzie
w naszej parafii dniem szczególnej modlitwy w tych intencjach.
5. W zakrystii przyjmowane są intencje na 2019 rok.
6. W zakrystii można zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.
Dziękujemy.
7. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego.
8. 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.
9. Kandydatów do małżeństwa zapraszam do skorzystania z Poradni
Małżeńskiej do której można się zapisać u pani Marzeny tel: 501472269.
10. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywali XIX Dzień Papieski pod hasłem
„Wstańcie, chodźmy!” Tradycją jest , że tego dnia we wszystkich świątyniach
jest prowadzona kwesta na „ Dzieło Nowego Tysiąclecia” na rzecz zdolnej
młodzieży.

