OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 28 sierpnia 2022 r.
1. Dziś na Mszy św. o godz. 1200 będziemy dziękować Panu Bogu za tegoroczne plony.
O godz. 1500 zapraszamy członkinie KŻR na wymianę tajemnic różańcowych, a o godz.1530 na
modlitwę różańcową.
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o godz. 800 w naszej świątyni będzie celebrowana uroczysta Msza św. na rozpoczęcie roku
szkolnego oraz w intencji Ojczyzny w 83 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Zapraszamy
Poczty Sztandarowe, Samorządowców, Dyrekcję szkół, Nauczycieli, Uczniów i Rodziców do
udziału w Eucharystii. Po Eucharystii przy pomniku na Rynku odbędzie się dalsza część
uroczystości z udziałem władz naszego powiatu i miasta, upamiętniającej bolesną rocznicę
napadu Niemiec na naszą Ojczyznę.
3. W piątek po Mszy św. o godz. 1800 odbędzie się pierwsze spotkanie z rodzicami dzieci, które
w tym roku szkolnym mają przystąpić do I Komunii Św. Natomiast w sobotę o godz. 1100
odbędzie się spotkanie ministrantów i kandydatów na ministranta.
4. W następną niedzielę po mszy św. o 1030 zapraszamy rodziców i chłopców klas czwartych
i piątych na krótkie spotkanie.
5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek
i piątek adoracja Najświętszego Sakramentu (w kaplicy Miłosierdzia). W piątek spowiedź od
godz. 1700. Mamy nadzieję, że w tym tygodniu dzieci i młodzież przystąpią do sakramentu
pokuty, aby zaprosić do czystego serca Pana Boga w tym nowym roku szkolnym
i katechetycznym. Odwiedziny chorych od godz. 900. W sobotę o godz. 900 Msza św.
wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy nasze i całego świata i nowenna, która
ma nas przygotować do nawiedzenia Matki Bożej w kopii obrazu Jasnogórskiego, adoracja
Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa.
6. W sobotę 10 września organizowana jest jednodniowa pielgrzymka autokarowa do
Częstochowy. Zapisy w zakrystii po Mszy św. oraz kancelarii do końca miesiąca.
7. Z prasy katolickiej jest do nabycia nowy numer tygodnika Idziemy, jak również kalendarze na
przyszły rok. W kancelarii można zamawiać intencje na 2023 rok.
8. Wszystkim obecnym życzymy dobrze przeżytej niedzieli, a łaska i opieka Boża niech czuwa nad
Państwem każdego dnia.

