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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
1.

To ostatnia niedziela wakacyjna. Cieszmy się z ostatnich wolnych dni
i pogody. Nabierajmy sił do codziennych obowiązków w nowym roku
szkolnym i katechetycznym.

2.

Na progu roku szkolnego Kościół apeluje, by udział dzieci i młodzieży
w katechezie szkolnej był pełen świadomego zaangażowania. Bardzo
prosimy rodziców, aby edukacja katechetyczna była również przedmiotem
ich szczególnej troski.

3.

W piątek, 1 września, mija 78 rocznica II wojny światowej. Naszą
powinnością jest pamięć o poległych w obronie Ojczyzny na frontach
i w obozach oraz o pomordowanych po zakończonej wojnie w więzieniach
politycznych. Prośmy Pana, aby ofiara ich życie nie była daremna.

4.

W poniedziałek, 4 września, dzieci i młodzież rozpoczynają nowy rok
szkolny i katechetyczny. Prośmy o potrzebne łaski dla nauczycieli, uczniów
i rodziców na kolejny rok wytężonej pracy.

5.

Liturgiczne rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego będzie
w przyszłą niedzielę, 3 września, na mszach świętych o 9.30 i 11.00.
Najmłodszych uczniów (szczególnie pierwszoklasistów) zapraszamy
z tornistrami i przyborami szkolnymi do poświęcenia.

6.

Zespół Caritas serdecznie dziękuje paniom za kwiaty przyniesione na Święto
Matki Bożej, parafianom za szczodre nabywanie bukiecików. Dzięki temu
członkowie Caritas zakupili i wyposażyli w tym miesiącu trzy tornistry pełne
uśmiechów dla dzieci z polskich szkół na Białorusi. Teraz wyposażamy
11 plecaków dla naszych dzieci. Parafialny Zespół Caritas prosi parafian
o włączenie się do akcji. Przez cały tydzień będzie wystawiony kosz na:
piórniki, farbki, kredki, bloki i zeszyty.

7.

Dzisiejsza zbiórka do puszek Caritas przed kościołem jest przeznaczona na
zakup podręczników, obiadów i leków. Za wszelką pomoc Zespół Caritas
składa 100 krotne "Bóg zapłać".

8.

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwo do św. Michała Archanioła,
29 sierpnia, po Mszy św. wieczornej.

9.

Apostolat Margaretka zaprasza parafian w czwartek, 31 sierpnia 2017,
o godz. 17.00 na adorację Najświętszego Sakramentu z modlitwą w intencji
kapłanów i nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.

10.

Od piątku powraca porządek Mszy św. „w ciągu roku”. Zapraszamy
na Eucharystię w dni powszednie o godz. 9.00 (odprawiana w kaplicy)
i w niedzielę o godz. 16.00.

11.

To już ostatnie dni, w których możemy oglądać w naszym kościele wystawę
poświęconą naszemu patronowi św. Maksymilianowi M. Kolbemu. Wystawa
będzie dostępna do czwartku, czyli do 31 sierpnia br.

12.

W tym tygodniu przypadają pierwszy piątek i sobota m-ca. Zapraszamy
na nabożeństwa po mszach wieczornych oraz na spowiedź pierwszopiątkową
i z racji rozpoczęcia nowego roku szkolnego od 16.30.

13.

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

14.

W minionym czasie odeszli do wieczności: śp. Małgorzata KOPEĆ, lat 54,
zam. ul. Bulwar Ikara. Wieczny odpoczynek racz jej

15.

Wszystkim życzymy spokojnej niedzieli.

