OGŁOSZENIA PARAFIALNE
18 września 2022 roku – XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dziś 1 rocznica Nawiedzenia. Dziękczynne czuwanie od 20.00 -21.00 w kościele.
2. III Niedziela miesiąca - składka przeznaczona na cele remontowe w parafii .Bóg zapłać za złożone
ofiary. To Niedziela Środków Społecznego Przekazu. / IMIENINY KS. ARCYBISKUPA /.
3. Po Mszach św. zapisujemy w zakrystii kandydatów do ministrantów i dziecięcego chórku „ Boże
Owieczki” z różnych klas. Zachęcam chętnych do pięknej i zaszczytnej służby dla P. Jezusa.
O pomoc i zachętę w tej sprawie proszę rodziców.
4. Wyjazd na pielgrzymkę na Warmię i Mazury w poniedziałek 19 września o godz. 5.45 sprzed kościoła.
Na plebanii, na zastępstwie, przebywa nasz nieoceniony O. Izydor, któremu bardzo dziękuję za
życzliwą pomoc.
5. W środę zapraszam jak najserdeczniej na wieczorną Mszę św. Będziemy gościć Misjonarza, który
aktualnie pracuje w Papui Nowej Gwinei o. Krzysztofa Stachowiaka. Wygłosi też okazjonalną homilię.
Ofiary z Mszy św. przekażemy na potrzeby misji, w której pracuje.
6. Osoby należące do Żywego Różańca proszę o zgłaszanie się na rekolekcje w październiku. Zapisy u
Pani Nadzelatorki Urszuli Bździel.
7. W tym tygodniu biuro z racji pielgrzymki będzie czynne tylko w piątek od 10.00 – 11.00 i od 17.00 –
17.30.
8. W sobotę 24 września ks. Prob. Wojciech Słomiński z Pniew zaprasza na koncert „ STABAT
MATER ”, który odbędzie się w kościele św. Jana Chrzciciela o godz. 19.15. Wstęp wolny.
Zapraszamy.
9. Za tydzień ostatnia Niedziela miesiąca. O godz. 18.00 na Mszę św. zapraszam młodzież z naszej

parafii, zwłaszcza przygotowującą się do bierzmowania / rozdawane będą deklaracje /.

10. W kalendarzu liturgicznym wspominamy: we wtorek św. męczenników Andrzeja Kim Tageon i Pawla
Chong Hasang i towarzyszy, w środę św. Mateusza – Ap. i Ew.; w piątek– św. O. Pio z Pietrelciny.
11. Prasa katolicka: Gość Niedzielny, Mały Gość dla dzieci, Przewodnik Katolicki.
12. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła, za wszelką życzliwość. Życzę wszystkim błogosławionego

tygodnia.

