27 września 2020
DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsza niedziela w Kościele w szczególny sposób jest poświęcona migrantom
i uchodźcom.
2. Dziś po Mszach św. zbieramy ofiary, które przeznaczymy na pomoc migrantom
mieszkającym na Lesbos.
3. W najbliższy czwartek rozpoczyna się październik – miesiąc modlitwy różańcowej.
Nabożeństwa różańcowe będziemy odprawiali od poniedziałku do piątku po
wieczornej Mszy św. a w sobotę i niedzielę o godz. 17.30.
4. Dzieci zapraszamy na nabożeństwo różańcowe od poniedziałku do piątku o godz.
17.00.
5. W czwartek będziemy przeżywać 7.rocznicę powstania naszej parafii.
6. Młodzież przygotowująca się do bierzmowania zapraszamy na spotkanie w czwartek
o godz. 19.00.
7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota
miesiąca. W czwartek zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu od godz.
17.00 do godz. 17.50.
8. W pierwszy piątek okazja do spowiedzi świętej w naszym kościele będzie
w następujących godzinach: 07.30 do 08.00 i popołudniu od godz. 16.00 do godz.
17.50.
9. W piątek od godz. 16.00 do 17.50 zapraszam na Adorację Najświętszego Sakramentu,
którą rozpoczniemy koronką do Bożego Miłosierdzia.
10. W pierwszą sobotę Niepokalanemu Sercu Bożej Matki oddajemy nasze rodziny i całą
wspólnotę parafialną – zapraszam na Mszę Świętą o godz. 08.00 i po niej na
Modlitwę różańcową.
11. Chorych i seniorów odwiedzimy w sobotę. Bardzo proszę rodziny, które chcą przyjąć
kapłana o kontakt z ks. proboszczem lub ks. wikariuszem.
12. Ks. Bartosz w sobotę o godz. 11.00 wjeżdża z kandydatami i ministrantami na „Jump
arene”. Osoby, które chcą pojechać proszę o kontakt z ks. Bartoszem.
13. S. Anna zaprasza dzieci na spotkanie koła misyjnego w sobotę o godz.1 0.00
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 28 IX – św. Wacław (ok. 903-935?), książę czeski, który zginął za wiarę w Chrystusa z rąk swego brata,
poganina; jest patronem Czech.
 29 IX – Święci Archaniołowie: Michał, Gabriel i Rafał, najwięksi wśród aniołów z powodu szczególnych zadań,
jakie Pan Bóg im powierza.
 30 IX – św. Hieronim (ok. 345-419 lub 420), prezbiter, doktor Kościoła, któremu zawdzięczamy tłumaczenie
Pisma Świętego na język łaciński.
 1 X – św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897), dziewica i doktor Kościoła, patronka misji katolickich.
 2 X – Święci Aniołowie Stróżowie, nasi niebiescy opiekunowie.

