Ogłoszenia duszpasterskie na XXVI Niedzielę Zwykłą-30.09.2018 r.

1. Jutro rozpoczynamy Październik – miesiąc modlitwy różańcowej. W Naszym kościele
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codziennie o godz. 17.30 odmawiamy Różaniec. Dzieci swoje nabożeństwa różańcowe
będą miały we wtorki i w piątki o godz. 16.30. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Bóg zapłać za ofiary składane na Seminarium Duchowne w Szczecinie.
Codziennie wystawienie Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00. W tym czasie
możliwość skorzystania z sakramentu Pokuty.
Prasa katolicka jest do odbioru w zakrystii.
Jutro o godz.17.30 nabożeństwo wypominkowe. Wieczorna Msza Święta zostanie
odprawiona za zmarłych z wypominek rocznych.
W środę o godz. 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Prosimy
o wypisywanie intencji, które polecimy Bożej matce podczas tego nabożeństwa.
W środę o godz. 19.00 próba Chóru w Sali Domu Parafialnego. Zapraszamy
wszystkich chętnych pragnących śpiewać na chwałę Panu Bogu.
Biuro Parafialne czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 16.00–17.30. Intencje
Mszalne można także zamawiać w zakrystii po każdej Mszy Świętej.
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.
Dzisiaj po mszy Świętej o godz. 10.30 będzie miało miejsce poświęcenie różańca
dzieciom przygotowującym się do I Komunii Świętej.
Dzisiaj po każdej Mszy Świętej zbieramy ofiary do puszek na Światowe Dni
Młodzieży w Panamie. Bóg zapłać za Waszą ofiarność.
W tym tygodniu przypada I Czwartek, I Piątek i I Sobota miesiąca. W czwartek
Nabożeństwo Godziny Świętej rozpocznie się o godz. 17.00. W piątek Msza Święta
dla dzieci o godz. 16.30. Czuwanie modlitewne rozpoczniemy Apelem Jasnogórskim a
zakończymy Mszą Świętą w intencji Parafian. W sobotę czuwanie Fatimskie o godz.
11.00 zakończone Mszą Świętą w intencji Ojczyzny o godz. 12.00. W najbliższą
niedzielę o godz. 16.00 Msza Święta w intencji Członków Żywego Różańca. Po Mszy
nabożeństwo i zmiana tajemnic Różańcowych. W najbliższą niedzielę taca
inwestycyjna.
W dniu dzisiejszym kończy pracę w Naszej Parafii Pan Organista. Panu
Przemysławowi dziękujemy za oddaną posługę na rzecz Naszej Parafii. Życzymy
Bożego błogosławieństwa i wszelkich potrzebnych łask na kolejne lata.
W najbliższą niedzielę o godz. 19.00 rozpocznie się kolejny Koncert Grünebergowski.
Zapraszamy do wysłuchania koncertu.
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.
W najbliższy piątek tj. 5 października zapraszamy wszystkie dzieci na Światową
Dziecięcą Eucharystyczną Godzinę Świętą, która rozpocznie się Mszą Święta o
godzinie 16.30. Wspólnie modlić będziemy się w intencji pokoju w rodzinach i na
świecie oraz za prześladowanych chrześcijan.
W minionym tygodniu na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy śp. Alicję
Pawlak. Módlmy się za zmarłą Parafiankę: wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.
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