OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
22 Niedziela Zwykła
3 września 2017r.
1. Dziś miesięczna Msza Żywego Różańca o godz. 15.00, a po Mszy zmiana tajemnic
różańcowych oraz spotkanie formacyjne w salce. Także dzisiaj spotkanie Rady
Parafialnej o godz. 18.00.
2. W poniedziałek – 4 września rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego,
u nas Msze św. o godz. 8 .00, o 10.30 dla ZSP nr 1 i o 12.00 dla Szkoły Katolickiej.
Módlmy się w intencji wszystkich, którzy rozpoczynają nowy rok pracy!
3. We czwartek – 7 września – I Czwartek miesiąca modlimy się o nowe i liczne
powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Po nabożeństwie wieczornym
zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy!
4. W Liturgii Kościoła będziemy przeżywać: w piątek - Święto Narodzenia NMP;
w sobotę – wspomnienie bł. Anieli Salawy, patronki FZŚ w Polsce.
5. W piątek – 8 września – w Święto Narodzenia NMP rozpocznie się w naszej
parafii Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, która będzie miała miejsce podczas
Mszy św. wieczornej. Zapraszamy do podjęcia tego dzieła modlitewne- go przez dziewięć miesięcy ratując życie dzieci poczętych zagrożonych aborcją!
Deklaracje są wyłożone na ołtarzu bocznym św. Antoniego.
6. Także w piątek spotkanie Młodzieży Franciszkańskiej o godz. 18.00 w klasztorze.
Zapraszamy nowe osoby, które są zainteresowane uczestniczeniem w
spotkaniach. Zaproszenie kierujemy szczególnie do gimnazjalistów, licealistów
oraz studentów.
7. Zapraszamy chłopców od IV klasy szkoły podstawowej wzwyż do Liturgicznej
Służby Ołtarza. Spotkanie ministrantów i kandydatów na ministrantów w sobotę
– 9 września o godz. 10.00.
8. Spotkanie chętnych na Ekstremalną Drogę Krzyżową odbędzie się w sobotę 9.09.o
godz.18.00 w salce klasztornej. Więcej informacji na plakatach i stronie
internetowej.
9. W przyszłą niedzielę – 10 września – Obchodzić będziemy Uroczystość Matki
Bożej Murkowej – Krośnieńskiej Pani, kazania będzie głosił ks. Marek dyrektor
Szkoły Katolickiej Księży Michalitów. Mszy św. o godz. 12.30 – Przewodniczył
będzie o. Mariusz Kozioł – wikariusz naszej prowincji!
10.Za tydzień
rozpoczynamy w Kościele obchody Tygodnia Wychowania
Katolickiego. Także za tydzień Msza św. dla wszystkich przygotowujących się do
bierzmowania i ich rodzin o godz. 9.30! Po Mszy św. spotkanie w salce
katechetycznej!
11.Programy Misji świętych znajdują się na ołtarzach bocznych bardzo prosimy, aby
je zabrać do domów, dla sąsiadów i bliskich. I zapoznać się z nimi!
12.Na Mszę św. w intencji Ojczyzny i ofiar katastrofy smoleńskiej zapraszają
OO. Kapucyni w sobotę – 9 września o godz. 18.30.

