OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
15 września 2019
1. Dziś przypada XXIV Niedziela Zwykła. Pamiętajmy także że 15 września to
dzień wspomnienia Matki Bożej Bolesnej. Prośmy Matkę Bożą o łaskę
wierności Krzyżowi Chrystusa w naszej Ojczyźnie, w naszej parafii i w życiu
każdego z nas.
2. Zapraszamy dzieci z klas III Szkoły Podstawowej razem z rodzicami Mszę
Świętą i na pierwsze spotkanie formacyjne w przygotowaniu do I Komunii
Świętej, dziś o godz. 1600.
3. Jak zawsze zapraszamy na codzienny Różaniec o godz. 1700, we wrześniu
połączony z modlitwa do Michała Archanioła i Dziewięciu Chórów Anielskich
dla obrony naszej parafii i każdego z nas przed złem.
4. W tym tygodniu, w środę 18 września, przypada Święto Św. Stanisława
Kostki. Składamy serdeczne życzenia imieninowe posługującemu w naszej
wspólnocie parafialnej Ks. Stanisławowi Majkutowi. W intencji dostojnego
solenizanta szczególnie modlić się będziemy na Mszy świętej o godz. 900.
5. Zapraszamy uczniów klas VII Szkoły Podstawowej, rozpoczynających
dwuletnie przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania i szanownych
rodziców na Mszę świętą i pierwsze spotkanie formacyjne w najbliższą
Niedzielę 22 września o godz. 1800. Obecność jest obowiązkowa.
6. Młodzież klas VIII, która rozpoczyna drugi rok przygotowania do
Sakramentu Bierzmowania, zapraszamy również razem z rodzicami na Mszę
Świętą i spotkanie formacyjne w niedzielę za dwa tygodnie tzn. 29 września o
godz. 1800. Obecność kandydatów do bierzmowania również jest
obowiązkowa.
7. Zbliżamy się do Diecezjalnej Pielgrzymki Kół Różańcowych do Domaniewic,
która odbędzie się 28 września. Zachęcamy członkinie Kół Różańcowych
naszej parafii do udziału w tym spotkaniu. W zakrystii i w kancelarii
parafialnej można już zapisać się na autokar.
8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy bocznym wyjściu z bazyliki
możemy zaopatrzyć się w Niedzielę, Gościa Niedzielnego, Koronę Cierniową.
Pamiętajmy o złożeniu należnej ofiary za pobrane czasopisma.
9. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych:
+Śp. Lecha Wróbla,
+Śp. Joannę Walkiewicz,
+Śp. Andrzeja Antosika
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

