OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
24 Niedziela Zwykła
16.09.2018 r.

1. W ramach akcji „Kromka chleba dla sąsiada” Parafialny Zespół Caritas
i Klub Seniora „U Mikołaja” zaprasza na spotkanie plenerowe po Mszach
św. o godz. 9.30, 11.00 i 12.30 na naszym dziedzińcu. Ta ogólnopolska akcja
ma na celu m.in. uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby i los samotnych
osób starszych oraz uaktywnienie pomocy sąsiedzkiej.
2. Dziś o godz. 16.00 – jak w każdą trzecią niedzielę miesiąca – Msza św. dla
wszystkich dzieci przygotowujących się do I Komunii św. i ich rodziców.
Spotkanie z rodzicami w piątek, 21 września, po Mszy wieczornej o godz.
18.30.
3. We wtorek, 18 września, wspominamy św. Stanisława Kostkę, patrona
młodzieży. Na Mszę św. o godz.18.00 zapraszamy młodzież z racji ich
patronalnego święta.
4. Pierwsze powakacyjne spotkanie zespołu młodzieżowego w środę o godz.
19.00. Na próbę zapraszamy również młodzież, która chciałaby dołączyć do
naszego parafialnego zespołu.
5. W piątek Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej
od godz. 17.00 do 18.00.
6. Spotkanie Oazy w piątek po Mszy św. o godz. 18.00. Do udziału w spotkaniu
zapraszamy młodzież, a szczególnie kandydatów do bierzmowania.
7. Zapraszamy dzieci ze szkoły podstawowej na spotkania Oazy Dzieci Bożych
w soboty o godz. 11.00 i na próby scholi dziecięcej również w soboty
o godz. 12.00.
8. Młodzież klas 7 SP rozpoczynającą przygotowanie do bierzmowania
zapraszamy o przyjście wraz z rodzicami, w przyszłą niedzielę na Mszę św.
o godz. 9.30.
9. W przyszłą niedzielę, 23 września, o godz. 18.00 rozpocznie się w naszym
kościele tygodniowy kurs przedmałżeński. Nauki będą się odbywać się od
poniedziałku do piątku o godz. 19.00.

10.Rozpoczynamy przygotowanie do bierzmowania dla dorosłych (od 21 roku
życia). Pierwsze spotkanie w poniedziałek, 24 września, o godz. 18.30 w sali
kolegium.
11.W przyszłą niedzielę przypada wspomnienie Świętego Ojca Pio. Z tej okazji
we wtorek, 25 września, o godz. 18.00 Msza Święta z nabożeństwem do
świętego Ojca Pio. Zapraszamy serdecznie do modlitwy oraz wpisywania
próśb i podziękowań do księgi intencji wyłożonej przy relikwiach Świętego.
Kolejne Msze św. i nabożeństwa w każdy III wtorek miesiąca
12.Koło Sybiraków zaprasza na Mszę św. w poniedziałek, 17 września, o godz.
12.00 na cmentarzu przy kościele św. Maksymiliana Kolbe, a następnie na
uroczystość patriotyczną.
13.Msza św. z modlitwą o uzdrowienie zostanie doprawiona w kościele NMP
Królowej Polski w czwartek, 20 września o godz. 18.30.
14.W przyszłą niedzielę po Mszach św. zbiórka do puszek na uczelnie katolickie
w Polsce.
15.Zapraszamy na pielgrzymkę Żywego Różańca do Rokitna w sobotę,
6 października. Koszt 40 zł, zapisy w zakrystii.
16.Zapraszamy na pielgrzymkę Klubu Seniora na Jasną Górę w czwartek,
11 października. Zapisy w zakrystii.
17.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości.
18.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”.
19.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia, pokoju i radości
serca a także opieki św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty parafialnej.
20. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności:
śp. Stanisława Jarosz, lat 79, z ul. Moniuszki, śp. Tadeusz Roguszczak,
lat 65, z ul. Obrońców Pokoju, śp. Henryk Drop, lat 92, z ul. Moniuszki.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

