OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

22 NIEDZIELA ZWYKŁA – 2.09.2018

1. Dziś przypada 22 niedziela zwykła. Zapraszamy na Nieszpory o godzinie 17:30. Dzisiejsza
kolekta przeznaczona jest na potrzeby diecezji, a ofiarą do puszek wspieramy Fundację
Św. Antoniego.
Dzisiaj odbywa się coroczna pielgrzymka do Cieszyna ku czci Św. Melchiora
Grodzieckiego. Początek w kościele pw. Św. Marii Magdaleny o godzinie 15:00.
2. Liturgiczne obchody tygodnia:
- w poniedziałek – wspomnienie Św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła,
- w piątek – wspomnienie Św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika,
- w sobotę – Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
3. W poniedziałek o godzinie 18:00, zapraszamy wszystkie dzieci, ich rodziców, nauczycieli
i wychowawców na Mszę Świętą z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.
W poniedziałek zapraszamy na całodzienne czuwanie modlitewne Różańcowe Jerycho.
Szczegóły na plakatach.
4. We wtorek o godzinie 16:30 spotkanie Kręgu Biblijnego.
5. W środę o godzinie 17:30 zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy, a o 19:00 modlitwa kanonami z Taizé - „Godzinka Przed Panem”.
6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca.
- W czwartek o godzinie 17:30 nabożeństwo w intencji nowych powołań kapłańskich,
zakonnych i misyjnych oraz w intencji księży pochodzących i pracujących w naszej
Parafii.
- W piątek o godzinie 17:30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Na
godzinę 18:00 zapraszamy wszystkich uczniów, a szczególnie uczniów klas pierwszych
Szkół Podstawowych. Na Mszy Świętej odbędzie się poświęcenie przyborów szkolnych.
- Spowiedź uczniów klas 3 Gimnazjum oraz młodzieży z okazji rozpoczęcia roku
szkolnego w piątek od godziny 18:00, a o 19:00 Msza Święta w intencji uczniów klas
3 Gimnazjum oraz młodzieży o światło Ducha Świętego na nadchodzący rok szkolny.
7. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy coroczny Tydzień Wychowania. W tym dniu składka
przeznaczona jest na Uniwersytet Papieski Św. Jana Pawła II w Krakowie.
8. W przyszłą niedzielę, 9 września o godzinie 15:00 w kościele Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata na Zawodziu odbędzie się koncert finałowy Festiwalu Ekumenicznego
„Miłość w Panu”. Wystąpi Estrada Ludowa „Czantoria”.
9. Od przyszłej niedzieli o godzinie 10:30 odprawiane będą Msze Święte z udziałem dzieci.
Po Mszy Świętej dzieci dostaną „Ziarno” czyli karteczkę z fragmentem Ewangelii
i z ciekawymi zadaniami. Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału we Mszy Świętej.
10. Serdecznie dziękujemy paniom, które organizowały półkolonie, paniom, które pomagały
w kuchni, wolontariuszom, młodzieży, rodzicom oraz sponsorom za włożoną pracę i trud.
11. Kawiarenka „Pod Zielonym Rowerem”, czynna w sobotę po wieczornej Mszy Świętej
i w niedzielę po każdej Mszy Świętej.
12. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Polecamy nasz tygodnik parafialny „Po górach,
dolinach…”, oraz „Gość Niedzielny”, „Źródło” i inne tytuły.
13. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy dobrej niedzieli oraz błogosławieństwa Bożego
na nadchodzące dni tygodnia.
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