Ogłoszenia duszpasterskie na XXV Niedzielę Zwykłą-23.09.2018 r.

1. Przeżywamy kolejną niedzielę w Naszym życiu. Niech to spotkanie z Panem
Bogiem będzie dla każdego z Nas umocnieniem do dobrego życia.
2. Bóg zapłać za ofiary składane na Seminarium Duchowne w Szczecinie.
3. Codziennie wystawienie Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 zakończone
okolicznościowym nabożeństwem. W tym czasie jest możliwość spowiedzi.
4. Prasa katolicka jest do odbioru w zakrystii.
5. Jutro o godz.17.30 nabożeństwo wypominkowe. Wieczorna Msza Święta zostanie
odprawiona za zmarłych z wypominek rocznych.
6. W poniedziałki w godz. od 17.00-18.30 w Sali Kominkowej będzie miała miejsce
nauka gry na gitarze. Zapisy u Pani Beaty.
7. W środę o godz. 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Prosimy
o wypisywanie intencji, które polecimy Bożej matce podczas tego nabożeństwa.
8. W środę o godz. 19.00 próba Chóru w Sali Domu Parafialnego. Zapraszamy
wszystkich chętnych pragnących śpiewać na chwałę Panu Bogu.
9. Biuro Parafialne czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 16.00–17.30.
Intencje Mszalne można także zamawiać w zakrystii po każdej Mszy Świętej.
10. Wczoraj przeżywaliśmy Parafialne Święto ku czci świętego Stanisława Kostki –
Patrona dzieci i młodzieży. Bóg zapłać wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
pomogli w przygotowaniu tego spotkania.
11. Wyjazd na pielgrzymkę do Włoch w czwartek. O godz. 4.00 Msza Święta po niej
pakowanie do autokaru i wyjazd.
12. Parafia organizuje pielgrzymkę 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. Jest jeszcze kilka wolnych
miejsc.
13. Młodzież z klas VIII i III Gimnazjum ucząca się poza Naszą Parafią a chcąca się
przygotowywać w tym roku do Sakramentu Bierzmowania będzie miała
w poniedziałek lub w czwartek o godz. 18.45 spotkanie w Sali Domu Parafialnego.
14. W najbliższą niedzielę będziemy zbierali ofiary do puszek na Światowe Dni
Młodzieży w Panamie. Bóg zapłać za Waszą ofiarność.
15. Wszystkim obecnym na niedzielnej Mszy Świętej życzę udanej niedzieli. Niech
Pan Bóg Wam błogosławi i obdarza Was potrzebnymi łaskami a Matka Boża
otacza płaszczem swojej Opieki.
16. Dzisiaj w zakrystii są do odebrania indeksy dla dzieci przygotowujących się do I
Spowiedzi i Komunii Świętej
17. Za tydzień na Mszy świętej o godz. 10.30 poświęcimy różańce św. dzieci
pierwszokomunijnych
18. Już po raz dziesiąty 28 września br., w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki,
o godzinie 15:00 na placach, rogach i skrzyżowaniach ulic zatłoczonych miast,
a także w innych miejscach publicznych spotkają się ludzie na modlitwie Koronką
do Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy tego dnia parafian o raz gości do wspólnej
modlitwy Koronką na rondzie Ułanów Podolskich w Zdrojach
19. W minionym tygodniu na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy
śp. Renatę Matysiak i śp. Wacława Szymanika . Módlmy się za zmarła Parafiankę
i zmarłego ojca ks. Proboszcza Ryszarda Szymanika: wieczny odpoczynek racz im
dać Panie …
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