OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
24 NIEDZIELA ZWYKŁA – 16.09.2018
1. Dziś przypada 24 niedziela zwykła. Zapraszamy na Nieszpory o godzinie 17:30.
Dziś również Dzień Środków Masowego Przekazu. Ofiarą do puszek wspieramy
Diecezjalne radio Anioł Beskidów.
2. Liturgiczne obchody tygodnia:
- we wtorek – święto Św. Stanisława Kostki, zakonnika i patrona Polski,
- w czwartek – wspomnienie Świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon,
prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy,
- w piątek – święto Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty.
3. We wtorek o godzinie 16:45 spotkanie Kręgu Biblijnego.
4. We wtorek na Mszę Świętą o godzinie 18:00 zapraszamy rodziców uczniów klas
3 szkół podstawowych, którzy rozpoczynają przygotowanie do I Komunii Świętej.
Obecność przynajmniej jednego z rodziców obowiązkowa.
5. Rodziców, którzy chcą by ich dzieci przystąpiły do wczesnej Komunii Świętej
prosimy o przyjście na spotkanie w środę o godzinie 17:00.
6. 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”.
7. W środę, piątek i sobotę przypadają Kwartalne Dni Modlitwy za dzieci, młodzież
i wychowawców.
8. Z racji trzeciego piątku miesiąca zapraszamy na nabożeństwo do Miłosierdzia
Bożego o godzinie 17:30.
9. Wspólnota Kaleb zaprasza na Mszę Świętą z modlitwą o uzdrowienie w piątek na
godzinę 19:00.
10. W sobotę o godzinie 17:30 będzie odprawiona Nowenna w intencji Ojczyzny,
zapraszamy do wspólnej modlitwy.
11. W sobotę odbędzie coroczna pielgrzymka rodzin i wspólnot Domowego Kościoła
naszej diecezji do Kalwarii Zebrzydowskiej. O godzinie 10:00 odbędzie się Droga
Krzyżowa, a o 12:30 Msza Święta.
12. W przyszłą niedzielę gościć będziemy księdza misjonarza, który wygłosi do nas
słowo. Kolekta będzie przeznaczona na misje.
O godzinie 12:00 chrzty i roczki. Dzieci można zgłaszać w tym tygodniu w kancelarii
parafialnej. Nauka dla rodziców i chrzestnych odbędzie się w sobotę o godzinie
17:00 w kancelarii parafialnej.
13. Na chłopców, którzy chcą zostać ministrantami czekamy w zakrystii po każdej Mszy
Świętej. Zbiórki odbywają się w sobotę o godzinie 9:00.
14. Spotkanie Dzieci Maryi w sobotę o godzinie 10:00.
15. Kawiarenka „Pod Zielonym Rowerem”, czynna w sobotę po wieczornej Mszy
Świętej i w niedzielę po każdej Mszy Świętej.
16. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Polecamy nasz tygodnik parafialny „Po
górach, dolinach…”, oraz „Gość Niedzielny”, „Źródło” i inne tytuły.
17. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy dobrej niedzieli oraz błogosławieństwa
Bożego na nadchodzące dni tygodnia.
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