OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXII Niedziela Zwykła
3.09.2017r.
1 W kalendarzu liturgicznym:
 W piątek święto Narodzenia NMP
Kościół na całym świecie uroczyście celebruje 100-lecie Objawień Matki Bożej w Fatimie. Matka
Boża w czasie swoich objawień prosiła o poświęcenie się Jej Niepokalanemu Sercu. Zawierzenia naszej
Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi po II wojnie światowej dokonał po raz pierwszy Prymas Polski
August kardynał Hlond. W ramach duchowego przeżywania 100. rocznicy objawień Matki Bożej w
Fatimie ponownego zawierzenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi dokonali Księża Biskupi w
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Kolejnym etapem duchowego zawierzenia będzie
ponowienie tego aktu we wszystkich diecezjach i parafiach naszej Ojczyzny. Zawierzenie Kościoła w
Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi odbędzie się w piątek, 8 września, w Święto Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny, w czasie wszystkich Mszy św. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy.
2 Spotkania grup duszpasterskich:
 Apostolstwo Dobrej Śmierci – w poniedziałek o godz. 17.20 różaniec do Siedmiu Boleści
Matki Bożej, Msza św. i spotkanie formacyjne.
 Caritas Parafialna – w poniedziałek o godz. 18.30.
 Odnowa w Duchu Świętym – we wtorek Msza św. o godz. 18.00 oraz spotkanie.
 Krąg Biblijny – w środę o godz. 19.30.
 Duszpasterstwo młodzieży – w piątek o godz. 19.00.
 Ministranci – w sobotę o godz. 10.00
 Strażnicy Eucharystii – Msza św. w niedzielę o godz. 10.15.
3 W poniedziałek Msza św. dla Szkoły Katolickiej na rozpoczęcie roku szkolnego o godz. 10.00.
4 Nauka przed chrztem w środę o godz. 19.30 w Biurze Parafialnym.
5 Dzieciom z klas I poświęcimy plecaki w przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 11.30.
6 Stały konfesjonał w piątek od 9.00 do 12.00 oraz od 15.00 do 18.30.
7 W przyszłą niedzielę:
• Parafialne Święto Dziękczynienia. Msza św. dziękczynna za zbiory o godz. 10.15 (zapraszamy
rolników, ogrodników, działkowiczów i pszczelarzy). Od godz. 15.30 tradycyjne spotkanie przy
kościele. W programie wspólne śpiewanie, dzielenie się chlebem, losowanie nagród. Rolników
prosimy o dostarczenie plonów ziemi, w sobotę przed południem.
• Składka budowlano – remontowa.
8 Parafie w naszym Dekanacie organizują wyjazd na koronację obrazu Matki Bożej Literackiej
w Buku w niedzielę 10 września. Osoby chętne na wyjazd prosimy o zapisanie się w zakrystii po
Mszach św. wyjazd o godz. 9.00.
9 Polecamy prasę katolicką.
10 Zapraszamy do naszej parafialnej kawiarni Emaus.
11 W tym tygodniu odeszły do Pana śp. Beata Słowińska, Janina Rojek (pogrzeb we wtorek o godz.

14.00). Wieczny odpoczynek…

