29 września 2019

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Ks. Bartosz zaprasza na spotkanie „Kręgu biblijnego” w poniedziałek o godz. 19.00.
2. Od wtorku 1 października rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe, które będą
odprawiane w naszej kaplicy: dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 17.00 a dla
dorosłych i młodzieży po wieczornej Mszy św. o godz. 18.00. W soboty i niedzielę
o godz. 17.30.
3. We wtorek 1 października będziemy przeżywać 6. rocznicę powstania naszej parafii.
Na Mszy św. o godz. 18.00 będziemy się modlić o błogosławieństwo Boże dla naszej
wspólnoty.
4. Od wtorku rozpoczynamy przyjmowanie intencji mszalnych na I półrocze 2020 roku.
5. Klubik dla dzieci działa w każdą środę od godz. 10.00 do godz. 12.00. Na spotkaniu
będzie poruszany temat zdrowego odżywiania się.
6. Młodzież przygotowująca się do bierzmowania zapraszam na spotkanie w czwartek
o godz. 18.00. Tego dnia ks. Bartosz chce pojechać z kandydatami do sióstr
Klawerianek by zwiedzić muzeum misyjne. Bardzo proszę, aby kandydaci lub ich
rodzice odbierali w zakrystii, po Mszy św. zgody na wyjazd. Wypełnioną zgodę
kandydat przynosi w dniu wyjazdu.
7. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Tradycyjne
nabożeństwa według stałego porządku. Spowiedź św. w piątek rozpoczniemy
nabożeństwem do Bożego Miłosierdzia od godz. 15.00.
8. Chorych i seniorów odwiedzimy w piątek i sobotę.
9. Z okazji liturgicznego wspomnienia św. Faustyny, apostołki Bożego miłosierdzia,
w sobotę po Mszach Świętych odmówimy koronkę do Bożego miłosierdzia i uczcimy
relikwie św. S. Faustyny.
10.Ks. Bartosz zaprasza młodzież na spotkanie w piątek o godz. 19.00. do sali nad
kaplicą.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 30 IX – św. Hieronim (347-420), prezbiter, Doktor Kościoła, przetłumaczył Pismo Święte
z języków oryginalnych na łacinę,
 1 X – św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897), francuska karmelitanka, mistyczka,
ogłoszona Doktorem Kościoła,
 2 X – święci Aniołowie Stróżowie,
 4 X – św. Franciszek z Asyżu (1182-1226), włoski rycerz, który po nawróceniu wybrał
życie ubogich i przyczynił się do odnowy Kościoła, patron ekologów,
 5 X – św. Faustyna Kowalska (1905-1938), polska zakonnica, mistyczka, apostołka
miłosierdzia Bożego.

