OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
23. NIEDZIELA ZWYKŁA – 7.09.2014 r.

MSZE ŚW. W SANKTUARIUM
w niedziele: godz. 7.30, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 15,30, 18.30 i 20.00
w dni powszednie: godz. 8.00 i 18.30
1. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 7..30 spotkanie „Wspólnoty Żywego Różańca”
2. Poświęcenie tornistrów uczniom klas pierwszych - dzisiaj podczas Mszy
św. dziecięcej o godz. 11.15.
3. W przyszłą niedzielę, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
Pamiętajmy, że krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci
naszego Odkupiciela. Jednak po nim było zmartwychwstanie i wniebowstąpienie!
Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei.
3. Katecheza przedmałżeńska rozpocznie się w poniedziałek 15 września br. o godz.
19..30. Pierwsze spotkanie w domu parafialnym.
4. Od poniedziałku w ramach biura parafialnego oraz każdego dnia po Mszach
św. można w zakrystii zamawiać Msze św. na 2015 rok. Aby usprawnić
przyjmowanie i dać możliwość rezerwacji wszystkim chętnym, w pierwszym
miesiącu przyjmować będziemy rezerwacje tylko na trzy Msze św. Prosimy
o wyrozumiałość.
5. Przed kościołem do nabycia nowy numer naszej parafialnej gazety „Droga Miłości”.
W niej m.in. wywiad z ks. bp.Grzegorzem Balcerkiem, niezwykłe wywiady
z naszymi parafianami z pielgrzymowania pieszo do Rzymu i do Ziemi Świętej,
cenne informacje o nowennie pompejańskiej i plan domu parafialnego. Osoby
rozprowadzające to osoby redagujące gazetę. Można zgłaszać uwagi i sugestie,
by pismo stawało się coraz bardziej pismem całej naszej wspólnoty parafialnej.
6. Z powodu prac związanych z obeliskiem upamiętniającym kanonizację Jana Pawła
II, tablice informacyjne będą przeniesione na inne miejsce.
7. Wszystkich chłopców, którzy chcieliby służyć przy ołtarzu, zapraszamy
do włączenia się w grono ministrantów. Zgłaszać się można po każdej Mszy
św. Ministranci mają spotkania w każdą sobotę o godz. 10.00. Każde spotkanie
składa się z nauki i utrwalania poszczególnych funkcji liturgicznych oraz z zabaw
sportowych. Serdecznie zapraszamy.
8. We wtorek o godz. 19.30 w salce Jana Pawła II odbędzie się spotkanie
organizacyjne dla osób, które zapisały się na pielgrzymkę do Karpacza.
9. Młodzież, która chciałaby w ciekawy sposób spędzić piątkowy wieczór,
zapraszamy do włączenia się w grupę Młodzi Miłosierni ; zapraszamy
gimnazjalistów i licealistów. Spotkania w każdy piątek o godz. 19.30.
10.Dziękujemy nowożeńcom za dar serca. W miejsce kwiatów otrzymali przybory
szkolne, które ofiarowali potrzebującym dzieciom.
11. Pielgrzymka ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych do Gostynia
w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w poniedziałek
15 września br. Koszt 25 zł. Zapisy w zakrystii.

