XXII Niedziela Zwykła – 2.09.2018r.

Zapraszamy wiernych na wspólne śpiewanie nieszporów niedzielnych, dzisiaj o godz. 16.00
3 września – poniedziałek – zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli,
wychowawców na Msze św. rozpoczynającą Nowy Rok Szkolny i Katechetyczny o godz. 8.00
W poniedziałek po Mszy św. wieczornej w salce katechetycznej comiesięczne spotkanie
członków Grupy Pielgrzymkowej i zainteresowanych wspólnym pielgrzymowaniem.
Zapraszamy
We wtorek o godz. 18.30 w salce katechetycznej spotkanie informacyjne dla uczestników
pielgrzymki do Włoch i na Sardynie.
W środę po Mszy wieczornej Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
W czwartek na godz. 16.00 do spowiedzi św. miesięcznej zapraszamy uczniów, którzy
obchodzą pierwsze piątki miesiąca a wszystkie dzieci na Mszę szkolną o godz. 16.30 Na tej
Mszy św. dzieci klas 3 rozpoczną swoje przygotowanie do I-szej spowiedzi i Komunii św. a
rodzice udziela specjalnego błogosławieństwa a następnie będzie spotkanie w salce katechetyczn
Na tej Mszy św. będzie błogosławieństwo tornistrów i przyborów szkolnych. Zapraszamy
W tym tygodniu obchodzimy pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Zapraszamy do spowiedzi i
Komunii św. wynagradzającej oraz na Msze św. wotywne i nabożeństwa.
Chorych i starszych parafian odwiedzimy z posługą sakramentalną w piątek po Mszy św.
porannej i nabożeństwie. Zgłoszenia do czwartku w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
W sobotę 8 września – Diecezjalna Pielgrzymka kobiet do Sanktuarium MB Pokornej w
Rudach. Msza o godz. 11.00
Wspólnotę Dzieci Maryi zapraszamy na spotkanie w sobotę o godz. 9.30
W sobotę od godz. 17.00 Godzina Święta, czas adoracji Pana Jezusa w Najświętszym
Sakramencie oraz okazja do spowiedzi świętej.
Bóg zapłać za złożoną ofiarę na seminarium i diecezję Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają
odnowę naszej świątyni przez zakup cegiełek oraz ofiary przekazane w kopertach i na konto
parafii. Dziękujemy za prace w obejściu kościoła oraz umycie żyrandoli w kościele.
Składamy podziękowanie wszystkim, którzy pomogli w sprzątaniu naszej świątyni w minionym
tygodniu. W sobotę na godz. 9.00 do sprzątania kościoła zapraszamy mieszkańców ul. Fiołków
nr.8 / wszystkie klatki /
Wychodząc z kościoła można nabyć prasę katolicka i informator.
Niech Boże błogosławieństwo wspiera nasze dobre życie i postępowanie

