OGŁOSZENIA PARAFIALNE
11 września 2022 roku – XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
1. W naszej parafii dzisiejszego wieczora gościmy po raz drugi „ Na Gotyckim szlaku ” artystów, którzy

przeniosą nas do epoki Baroku. Koncert bezpośrednio po Mszy św. o godz. 19.00 . W imieniu
Parafian , jak i swoim serdecznie witam zespół ARTE DEI SUONATORI, który przedstawi nam
Tajemnice różańca w muzyce Baroku. Dziękuję p. Dyrektor p. Annie Budzyńskiej za zorganizowanie
i czuwanie nad całym wydarzeniem.
2. Jutro rozpoczynamy Msze św. z udziałem dzieci o godz.10.30. Zapraszam rodziców ze swoimi
dziećmi. Nasz chórek „Boże Owieczki” zaprasza chętne dzieci do wielbienia Pana Boga śpiewem.
Na tej Mszy poświęcimy tornistry dla dzieci z kl. I. Zachęcam do włączenia się dzieci i młodzieży w
aktywne życie parafii. W zakrystii można zapisać się do ministrantów, chórku, żywego różańca, do
scholii młodzieżowej / Panie katechetki /. O pomoc i zachętę w tej sprawie proszę rodziców. Msze
św. z udziałem młodzieży / zwłaszcza kandydatów do bierzmowania / w ostatnią niedzielę miesiąca
o 18.00. Dzieci komunijne razem z rodzicami proszę o przybycie na tę Mszę św. Będą dla nich co
niedzielę rozdawane ZIARNO.
3. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania oraz
przebiegu festynu parafialnego, zwłaszcza p .Mirosławowi, który nad wszystkim czuwał i go
prowadził. Bóg zapłać tym, którzy ofiarowali fanty, którzy służyli pomocą w gastronomii. Pani
Bożenie Staśkiewicz m.in.za wielkie wsparcie i wypożyczenie sprzętu. Wielkie Bóg zapłać za
wszystko. Blachy od ciasta do odbioru w tym tygodniu w salce.
4. We wtorek przypada 13-tka fatimska. W tym dniu różaniec o 18.30, Msza św., Nabożeństwo i
procesja wokół kościoła. Proszę o liczny udział dzieci i młodzieży / kandydaci do bierzmowania kl.VII
i VIII / z różańcami , ze sztandarami i figurą MB Fatimskiej.
5. Spotkanie z rodzicami wszystkich ministrantów w środę na Mszy św. Ministranci mają spotkanie w
sobotę : o godz.11.00. Obecność obowiązkowa.
6. Osoby należące do Żywego Różańca proszę o zgłaszanie się na rekolekcje w październiku. Zapisy
u Pani Nadzelatorki Urszuli Bździel.
7. W najbliższą sobotę przypadnie 1 rocznica Nawiedzenia Ikony MB Częstochowskiej w naszej
parafii. Zapraszam na dziękczynne czuwanie modlitewne do kościoła o godz. 20.00 – 21.00
zakończone Apelem Jasnogórskim i oddaniem się Matce Bożej.
8. Za tydzień składka przeznaczona na cele remontowe w parafii.
9. W kalendarzu liturgicznym: we wtorek św. Jana Chryzostoma, w środę święto podwyższenia Krzyża
Św. , w czwartek MB Bolesnej, a w piątek św. Korneliusza pap. i św. Cypriana bpa.
10. Prasa katolicka: Gość Niedzielny, Mały Gość dla dzieci, Przewodnik Katolicki.
11. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła, za wszelką życzliwość. Życzę wszystkim błogosławionego

tygodnia.

