OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA 13.09.2015 R.

Ogłoszenia Parafialne XXIV Niedziela zwykła „B”

13 września 2015 roku.
1. 1. Dziś przeżywamy 24 Niedzielę Zwykłąw roku liturgicznym. Chrystus w Ewangelii
poucza nas o tym, że jest prawdziwym Mesjaszem posłanym od Ojca dla zbawienia człowieka.
2. 2. W tym tygodniu obchodzimy wspomnienia: w poniedziałek 14.09. – Święto
Podwyższenia Krzyża Świętego, we wtorek 15.09. – Matki Bożej Bolesnej, w piątek 18.09.
– Święto Św. Stanisława Kostki – patrona Polski i polskiej młodzieży
. Wszystkim solenizantom życzymy wielu łask i opieki Boż
3. 3. W Święto Św. Stanisława Kostki – w piątek 18.09 na godzinę 18: 00 zapraszamy
całą młodzież klas III Gimnazjum na pierwsze spotkanie w ramach przygotowań do
sakramentu bierzmowania.
4. 4. W czwartek przypada 76 rocznica sowieckiej agresji na Polskę. W tym dniu
wspomnijmy w modlitwie ofiary tej agresji oraz prośmy o pokój w świecie.
5. 5. Dziś gościmy w naszej parafii ks. Jarosława Zielińskiego – misjonarza Św.
Wincentego a Paulo
, który przybliży nam duchowe i
teologiczne aspekty Cudownego medalika.
6. 6. W środę 16.09 po mszy św. o godz. 18: 00 w Sali Konferencyjnej na plebanii
odbędzie się kolejne spotkanie biblijne poświęcone Św. Pawłowi. Serdecznie
zapraszamy.
7. 7. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy naszej parafii rozpoczęło kolejny rok pracy
formacyjnej. Zapraszamy nowych chętnych do udziału w spotkaniach w każdą drugą sobotę
miesiąca od godz. 15: 30 do Klubu Emaus.
8. 8. W niedzielę 20.09 do godz. 14: 00 w biurze parafialnym przyjmował będzie
przedstawiciel TP KUL.
9. 9. Nasz chór parafialny po przerwie wakacyjnej wznawia pracę. Serdecznie zapraszamy
nowych chętnych do wspólnego śpiewania. Próby chóru są we wtorki i czwartki o godz.
18: 00 w salce Nr 2.
10. 10. Kontener na makulaturę wystawiony będzie we wtorek około południa. Ofiary z
makulatury przekażemy na cele misyjne.
11. 11. Intencje mszalne przyjmujemy w dawnym sklepiku po każdej mszy św. Są jeszcze
wolne intencje w listopadzie i grudniu, także wieczorne. Zachęcamy do modlitwy także poprzez
msze św. gregoriańskie.
Bóg zapłać za ofiary zebrane dziś na tacę, które przeznaczymy
na III ratę należności za nowe oświetlenie w Kościele Nawiedzenia.
12. 12. Bóg zapłać za każdą ofiarę.
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13. 13. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku
katolickim”, warto przeczytać artykuły: „Trzeba uchodźcom zorganizować
odpowiedzialną pomoc”, „Kolejny etap na drodze do kanonizacji Ks. Popiełuszki”, „Znak
człowieka wolnego” – artykuł o symbolu krzyża, jako znaku naszego zbawienia
. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
14. 14. W minionym tygodniu z naszej rodziny parafialnej przekroczyli próg wieczności: Jan
Wąsikowski l. 75 z ul. Białogardzkiej 21, Aleksander Szadurski l. 37 z ul. 15 Dywizji
Piechoty Wlkp. 25, Łucja Kaczmarowska l. 89 z ul. Szarych Szeregów 8,
których polecamy Bożemu miłosierdziu: „Wieczny odpoczynek..”
15. Na godne przeżywanie przyjmijcie Boże błogosławieństwo.
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