Ogłoszenia duszpasterskie na XXIV Niedzielę Zwykłą-16.09.2018 r.
1. Tekst z dzisiejszej ewangelii jest zachętą do postawienia sobie pytania o miejsce
Pana Jezusa w Naszym życiu. Spróbujmy na to pytanie sobie szczerze
odpowiedzieć.
2. Na półce z tyłu kościoła znajdują się koperty do których można złożyć ofiarę na
Wyższe Seminarium Duchowne w Szczecinie. Nasza Parafia w skali roku jest
zobowiązana wpłacić na ten cel 11.374zł.Bóg zapłać za ofiary składane na ten
cel.
3. W zakrystii można odebrać zdjęcia z wakacyjnego wyjazdu dzieci.
4. Codziennie wystawienie Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 zakończone
okolicznościowym nabożeństwem. W tym czasie jest możliwość spowiedzi.
5. W najbliższy wtorek podczas Mszy Świętej o godz. 18.00 ministranci lektorzy
odnowią przyrzeczenia służenia Panu Bogu przy ołtarzu. Po Mszy św. spotkanie
z rodzicami w Sali Domu Parafialnego.
6. Prasa katolicka jest do odbioru w zakrystii.
7. Jutro o godz.17.30 nabożeństwo wypominkowe. Wieczorna Msza Święta
zostanie odprawiona za zmarłych z wypominek rocznych.
8. W poniedziałki w godz. od 17.00-18.30 w Sali Kominkowej będzie miała
miejsce nauka gry na gitarze. Zapisy u Pani Beaty.
9. W środę o godz. 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Prosimy
o wypisywanie intencji, które polecimy Bożej matce podczas tego nabożeństwa.
10. W środę o godz. 19.00 próba Chóru w Sali Domu Parafialnego. Zapraszamy
wszystkich chętnych pragnących śpiewać na chwałę Panu Bogu.
11. Biuro Parafialne czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 16.00–17.30.
Intencje Mszalne można także zamawiać w zakrystii po każdej Mszy Świętej.
12. 22 września zapraszamy na Festyn świętego Stanisława Kostki dla dzieci
i młodzieży. Początek o godzinie 10:00 Mszą świętą w naszym kościele, później
gry i zabawy oraz grillowanie na terenie orlika SP 65.
BARDZO PROSIMY chętnych o upieczenie i przyniesienie w dniu festynu
ciast. Prosimy poinformować nas o tym w zakrystii.
13. Na półce z tyłu kościoła znajduje się Parafialnik. Można zabrać go do domów,
by mieć aktualne informacje na temat form duszpasterskich w Naszej Parafii.
14. Parafia organizuje wyjazd na Jasnogórskie Czuwanie w intencji Emigracji i jej
duszpasterzy. Wyjazd w piątek 19 października w godzinach rannych, powrót w
sobotę wieczorem. Koszt 220zł. Zapisy w zakrystii.
15. Dzisiaj po każdej Mszy Świętej zbieramy ofiary do puszek na potrzeby KUL i
WT Uniwersytetu Szczecińskiego. Bóg zapłać za Wasze ofiary.
16. Wszystkim obecnym na niedzielnej Mszy Świętej życzę udanej niedzieli. Niech
Pan Bóg Wam błogosławi i obdarza Was potrzebnymi łaskami.
17. W minionym tygodniu na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy
śp. Jadwigę Jabłońską. Módlmy się za zmarłą Parafiankę: wieczny odpoczynek
racz jej dać Panie …
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