Ogłoszenia duszpasterskie na XXI Niedzielę Zwykłą-26.08.2018 r.
1. Trwają wakacje - czas odpoczynku od pracy i nauki. Pamiętajmy w tym okresie
o Panu Bogu. W dzisiejszą niedzielę ostatni raz podczas tegorocznych wakacji
odprawiamy Mszę Świętą o godz. 20.00. Od najbliższej niedzieli będzie
odprawiana Msza Święta o godz. 16.00.
2. Dzisiaj po każdej Mszy Świętej członkowie Parafialnego Zespołu Caritas
zbierają ofiary do puszek na pomoc szkolną dla dzieci z rodzin ubogich i
samotnych matek.
3. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyjęli pod swój dach dzieci z Żytomierza.
4. W minioną niedzielę zebraliśmy 3.320zł. na budowę studni w Czadzie. Bóg
zapłać za Wasze ofiary.
5. Codziennie wystawienie Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 zakończone
okolicznościowym nabożeństwem. W tym czasie jest możliwość skorzystania z
Sakramentu Pokuty.
6. Prasa katolicka jest do odbioru w zakrystii.
7. Jutro o godz.17.30 nabożeństwo wypominkowe. Wieczorna Msza Święta będzie
sprawowana za zmarłych z wypominek rocznych.
8. W środę o godz. 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Prosimy
o wypisywanie na kartkach intencji, które przedstawimy Bożej Matce podczas
tego nabożeństwa.
9. Biuro Parafialne czynne w tym tygodniu od poniedziałku do czwartku w godz.
16.00–17.30. Intencje Mszalne można także zamawiać w zakrystii po każdej
Mszy Świętej.
10. W sobotę o godz. 11.00 Czuwanie Fatimskie zakończone Mszą Świętą w
intencji Ojczyzny.
11. W najbliższą niedzielę ofiary złożone na tacę przeznaczone będą na inwestycje
w Naszej Parafii. Podczas Mszy Świętej o godz. 16.00 będziemy się modlili w
intencjach Członków Żywego Różańca. Zmiana tajemnic o godz. 17.00.
12. Dziękuję wszystkim, którzy troszczą się o porządek na terenie należącym do
kościoła. Zachęcamy tych, którzy mają trochę wolnego czasu o pomoc –
szczególnie w soboty.
13. Wszystkim obecnym na niedzielnej Mszy Świętej życzę udanej niedzieli. Niech
Pan Bóg Wam błogosławi i obdarza Was potrzebnymi łaskami.
14. W minionym tygodniu na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy
śp. Arkadiusza Pietras i śp. Alinę Kopacz. Módlmy się za zmarłych Parafian:
wieczny odpoczynek racz im dać Panie …
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