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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
25 NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Przeżywamy dzisiaj ostatnią niedzielą września. W najbliższą niedzielę rozpocznie
się już październik. Jest on w naszej polskiej tradycji poświęcony odmawianiu
różańca świętego. Nie zapominajmy o tej prostej, ale jakże skutecznej modlitwie,
która była tak bardzo doceniania przez wielu świętych. Również nasz rodak Święty
Jan Paweł II nie rozstawał się z różańcem i licznym pielgrzymom rozdawał
różańce z prośbą o modlitwę.
2. W przyszłą niedzielę, 1 października br. będziemy dziękować Panu Bogu za 35 lat
działalności duszpasterskiej naszej parafii. Uroczystą Sumę o godz. 12.30 odprawi
J.E. Ksiądz Arcybiskup Józef Kupny Metropolita Wrocławski, na którą wszystkich
Parafian serdecznie zapraszamy. Zaproszenia na tę uroczystość wyłożone są na
ławkach, prosimy i zabranie ich do domu.
3. Wspólnota Benedictus serdecznie zaprasza w środę o 19.00 do kaplicy na modlitwę
w stylu wspólnoty z Taize. Jest to modlitwa pozwalająca na spotkanie z Bogiem
w ciszy, poprzez skupienie, medytację, słuchanie Słowa Bożego oraz modlitwę
śpiewem kanonów w różnych językach. Tym spotkaniem rozpoczynają się
przygotowania do grudniowego wyjazdu na 40. Europejskie Spotkanie Młodych
w Bazylei (Szwajcaria).
4. Apostolat Maryjny zaprasza na Mszę świętą w środę, 27 września o godz. 18.00,
a po Mszy na spotkanie w salce.
5. Apostolat Margaretka zaprasza w czwartek, 28 września br. o godz. 17.00 na
adorację Najświętszego Sakramentu z modlitwą w intencji kapłanów i nowych
powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.
6. W piątek, 29 września, celebrujemy święto Archaniołów: Michała, Gabriela
i Rafała. Oni są naszymi orędownikami przed obliczem Boga. Każdy z nich ma do
spełnienia w ekonomii Bożej ważne zadania.
7. Zapraszamy serdecznie na nabożeństwo do Świętego Michała Archanioła w dniu
Jego święta, po Mszy świętej wieczornej.
8. „Wiara i światło” zaprasza na Mszę świętą w sobotę, 30 września o godz. 10.30
w kaplicy, a po niej na spotkanie w salce nr 5.
9. Dzisiaj zbiorka do puszek Stowarzyszenia „Si alla Vita” na pomoc chorym
dzieciom. Za ofiary na ten cel w imieniu dzieci i ich rodziców – stokrotne Bóg
zapłać.
10. Polecamy
prasę
katolicką.
Serdecznie
pozdrawiamy
i Jubilatów tygodnia, przekazując słowa najlepszych życzeń.

Solenizantów

11. W minionym tygodniu odeszły do wieczności: śp. Janina Kropiwnicka, lat 88 z ul.
Na Ostatnim Groszu i śp. Elżbieta Kochanowska, lat 62 z ul. Drzewieckiego.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

