Ogłoszenia parafialne
XXII Niedziela zwykła 30.08.2020 r.
29 sierpnia 2020
Witamy jak najserdeczniej przybywających do naszej Parafii Gości, wszystkim życzymy dobrego
pobytu.
Od poniedziałku 31.08 powraca Msza św. w niedzielę o godz. 13.00, w tygodniu o godz. 17.00, a
Biuro Parafialne czynne będzie po południu od poniedziałku do czwartku od 16.00 do 16.50. W
poniedziałek wystawienie Najśw. Sakramentu o godz. 17.30, we wtorek modlimy się do św.
Mateusza, a w środę Nowenna do Matki Bożej NP.
Rozpoczynamy przygotowania do Uroczystość Matki Bożej Pięknej Miłości, głównej Patronki
Diecezji. Neokatechumenat ma Mszę św. we wtorek o 19.00, Wspólnoty Charyzmatyczne w czwartek
o 18.00, a Żywy Różaniec w piątek 4.09 o 18.00 w katedrze.
W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca, modlimy się w intencji powołań. O godz. 17.30
wystawienie Najśw. Sakramentu i spotkanie Stowarzyszenia Wspierania Powołań. W I piątek
miesiąca, okazja do spowiedzi św. dla uczniów klas IV i V od godz. 16.00, dla uczniów klas VI do VIII
od godz. 16.30, a od 17.30 dla dorosłych. W sobotę I sobota miesiąca. o godz. 11.15 Różaniec a o
godz. 12.00 Msza św. Fatimska, Księża udają się z Komunią św. do chorych.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o budowaniu relacji między rodzicami a dziećmi
oraz o roli Kościoła w społeczeństwie. Do Przewodnika dołączono książkę 5 min. z Bogiem. Modlitwy
na każdy dzień września.
Zapraszamy na Koncert Galowy z okazji 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II „Szumią jodły na gór
szczycie”, który odbędzie się dzisiaj o godz. 16.00 w naszym kościele parafialnym. Koncert
poprowadzi znany śpiewak Kazimierz Kowalski, a wystąpią gwiazdy Polskiej Opery Kameralnej:
Małgorzata Kulińska, Andrzej Niemirowicz, Andrzej Jurkiewiczoraz Bogusław Pikała. Zapraszamy
również do zwiedzania wystawy poświęconej trzem papieżom „Na skrzydłach Miłości”. Na początku
wystawy umieszczono krótki informator o celach ekspozycji, można go sobie zabrać do domu.
W przyszłą niedzielę zapraszamy pary, które ślubowały we wrześniu na Mszę św. o godz. 10.00 aby
odnowić przyrzeczenia małżeńskie,
Dzieci klas „0” i I zapraszamy w przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 11.30 na poświęcenie
tornistrów i przyborów szkolnych.
5 września odbędzie się piesza Pielgrzymka z Sanktuarium MB Pięknej Miłości do Sanktuarium MB
w Byszewie. Rozpocznie się ona Mszą św. o godz. 8.00.
W zeszłym tygodniu zmarł śp. Stanisław Olejniczak l. 68, zam. ul. Witosa 4. Polećmy go Bożemu
Miłosierdziu: Dobry Jezu a nasz Panie………

