OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
22. NIEDZIELA ZWYKŁA –31.08. 2014 r.
Dziś przypada 22. niedziela w ciągu roku i jest to zarazem ostatnia niedziela sierpnia, z czym wiąże się również koniec wakacji.
Liturgia dzisiejsza zwraca naszą uwagę na oddanie się Bogu, także poprzez poświęcenie Mu tego wszystkiego, czym zajmujemy się
na co dzień. Spróbujmy o tym pamiętać szczególnie każdego dnia rano, by choć przez krótką, lecz intensywną modlitwę polecić
Bogu siebie i tych, z którymi będziemy się spotykać, jak też naszych domowników i bliskich naszemu sercu.
Przypadający jutro 1 dzień września to także bolesna rocznica wybuchu II wojny światowej. Pielęgnujmy pamięć o wszystkich
ofiarach wojny, troszcząc się o ich groby, modląc się za tych, którzy zginęli, a przede wszystkich wychowując młode pokolenia do
pokoju, ucząc wzajemnego szacunku i zrozumienia wobec każdego człowieka.

Od przyszłej niedzieli Msze św.: godz. 7.30, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 15,30, 18.30, 20.00
w dni powszednie: godz. 8.00 i 18.30
1.

W naszej parafii witamy diakona Bartłomieja Dolatę , który będzie odbywał roczną praktykę diakońską..

2.

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego i katechetycznego zapraszamy dzieci na Mszę św. w piątek 5
września o godz. 17.00 . Młodzież klas gimnazjalnych i licealnych zapraszamy tego samego dnia na Mszę
św. o godz. 18.30

3. Okazja do spowiedzi św. każdego dnia przed Mszą św. oraz w pierwszy piątek miesiąca od godz. 15.30.

4. Poświęcenie tornistrów uczniom klas pierwszych w przyszłą niedzielę na Mszy św. dziecięcej o godz. 11.15.
5. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Chorych odwiedzimy w piątek i w sobotę od godz. 9.30
6. Spotkanie katechetów we wtorek 2 września br. o godz. 20.00.
7. W niedzielę 7 września przypada w Tulcach odpust Narodzenia NMP. Suma odpustowa o godz. 12.00.
8. .W poniedziałek 15 września br. rozpoczyna się katecheza dla narzeczonych. Pierwsze spotkanie w domu
parafialnym, w sali „Jana Pawła II” o godz. 19.30
9. W środę obchodzi imieniny ks. biskup Grzegorz Balcerek – były wikariusz naszej parafii. Pamiętajmy o
modlitwie w intencji Solenizanta.
10. Pielgrzymka ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych do Gostynia w liturgiczne wspomnienie
Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w poniedziałek 15 września br. O godz. 10.30 uroczysta Eucharystia
połączona z nabożeństwem na wzór sanktuarium w Lourdes. Modlitwom będzie przewodniczył ks.bp Grzegorz
Balcerek. Szczegółowe informacje w zakrystii i w gablocie.
11. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, nabyć ją można w punkcie informacji.
Do wieczności odeszli:
śp. Elżbieta Ciesiółka z bloku nr 12 (66 lat)
śp. Zdzisław Kufel z bloku nr 45 (68 lat.) Msza św. pogrzebowa w środę 3.09.br o godz.10.00, pogrzeb na
cmentarzu przy ul. Nowina o godz. 11.30
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

