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1. Dziś przypada XXII Niedziela Zwykła. Gościmy dziś w naszej wspólnocie Ojca
Michalitę Roberta Ryndaka, który swoim słowem przygotuje nas do nabożeństwa
ku czci Św. Michała Archanioła jakie tradycyjnie mamy zwyczaj celebrować w
miesiącu wrześniu. Dziękujemy Ojcu za świadectwo i zachętę do czci św. Michała.
Ufamy, że posługa Ojca przyniesie obfite owoce łaski Bożej w naszej parafii.
Tydzień temu obchodziliśmy Parafialną Uroczystość Dożynkową. Jeszcze raz
dziękujemy przedstawicielom wiosek z wieńcami zbóż i koszami owoców oraz
wszystkim parafianom za wspólną modlitwę i spotkanie przy stole na łączce przy
plebanii. Bóg zapłać!
2. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
Zapraszamy w piątek do Sakramentu Pokuty i Komunii św. na Mszach św. o godz.
700, 730, 800 i 900. O godz. 1500 modlitwa przed Najświętszym Sakramentem do
Najdroższej Krwi Chrystusa i Miłosierdzia Bożego. Po południu spowiedź od godz.
1530. O 1600 Msza św. dla dzieci i młodzieży 00. Wieczorna Msza św. o godz. 18. W
pierwszą Sobotę miesiąca nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi po Mszy
św. o godz. 900. Przed południem księża odwiedza chorych z posługą
sakramentalną.
3.
Szanownym
i
drogim
katechetom
przypominamy
o
odprawach
katechetycznych, które odbędą się 30 i 31 sierpnia w gmachu Seminarium
Duchownego o godz. 1000. Nasze parafialne spotkanie katechetów przewidujemy
na poniedziałek, 31 sierpnia, o godz. 1900 w Sali Łowickiej Domu Parafialnego.
4. Przed rozpoczynającym się już wkrótce nowym rokiem szkolnym
i katechetycznym zachęcamy rodziców, młodzież i dzieci do skorzystania
z Sakramentu Pokuty i przystąpienia do Komunii Świętej.
5. Zapraszamy dzieci z klas I na Mszę św. w najbliższą Niedzielę o godz. 10 30 na
której poświęcimy tornistry i przybory szkolne. Będzie to też Msza św. na
rozpoczęcie roku szkolnego dla szkól podstawowych. Młodzież szkół
ponadpodstawowych zapraszamy na Mszę św. rozpoczynającą rok szkolny
i katechetyczny w Niedzielę o godz. 1800.
6. Zachęcamy do korzystania z prasy katolickiej, udostępnionej na stoliku przy
bocznym wyjściu z kościoła. Prosimy o złożenie należnej ofiary za pobrane
czasopisma.

