
DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 8 września 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.  Sprawowana  przez  nas  Eucharystia  jest  szczytem  życia  religijnego  chrześcijan.  W
Eucharystii prawdziwie obecny jest i udziela daru zbawienia Pan i założyciel Kościoła – Jezus
Chrystus. W dzisiejszej Ewangelii  wzywa nas do radykalnego stawiania Bożych spraw na
pierwszym miejscu.  

2. Dzisiaj w naszej parafii przeżywamy Święto Dziękczynienia za zebrane plony – Dożynki
Parafialno-Gminne  podczas  mszy  św.  o  11.45  Z  głębi  naszych  serc  chcemy  Bogu
podziękować za wszelkie łaski w tym roku otrzymane i prosić o Jego błogosławieństwo.

3.  Z  okazji  przypadającego  dziś  105.  Światowego  Dnia  Migranta  i  Uchodźcy  naszą
szczególną modlitwą i  pamięcią  otaczamy wszystkich, którzy z różnych przyczyn opuścili
swoją ojczyznę,  a szczególnie naszych krewnych, przyjaciół i parafian przebywających na
emigracji.  Do  tej  pory  dzień  ten  był  obchodzony  w  styczniu,  ale  papież  Franciszek  w
ubiegłym roku zmienił datę obchodów na drugą niedzielę września.

4. Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę o godz. 18.30.

5. Nabożeństwa fatimskie odprawiane od maja w naszej parafii są wypełnieniem woli Maryi i
odpowiedzią na Jej objawienie i słowa w Fatimie. Zapraszamy do udziału w nabożeństwie w
piątek o godz.17.30 różaniec, 18.00 msza św. i procesja z figurą M. Bożej Fatimskiej.

6.  W  najbliższą  sobotę  obchodzimy  święto  Podwyższenia  Krzyża  św.  Zapraszamy  do
uczczenia znaku naszego zbawiania przez udział we Mszy Świętej o godz.7.00 i 18.00.

7. Początek roku szkolnego skłania nas do wytężonej modlitwy w intencji dzieci i młodzieży.
W przyszłą niedzielę rozpocznie się w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania. 
Dzisiaj na mszy św. o 10.00 błogosławieństwo przyborów szkolnych dla dzieci kl. I

9. Najbliższa niedziela to także Dzień Środków Społecznego Przekazu.

10. Nowy rok katechetyczny rozpoczyna także przygotowania do sakramentów I Komunii św.
i Odnowienia Przyrzeczeń chrztu św. Spotkanie z dziećmi i rodzicami dzieci kl. III za tydzień
po mszy św. o 11.45

11.Zapraszmy na dziękczynny wyjazd do Częstochowy 30. 09./poniedziałek/. Koszt 50 zł.

12.Zapraszamy dzieci i młodzież na pielgrzymkę do Rostkowa. Wyjazd w sobotę o 8.15 

13.Konferencja różańcowa 13.09. o 17.00 a po niej różaniec o 17.30

14. Zapraszamy do nabywania prasy katolickiej. 

15. Dziękujemy za złożone ofiary do puszek w ub. niedzielę, na leczenie Oli; 5480 zł.


