Ogłoszenia Parafialne
25 IX – 2 X 2022
1. W sobotę rozpoczyna się październik, miesiąc Różańca. Zapraszam codziennie
wszystkich Parafian do udziału we Mszy Św. i nabożeństwie różańcowym: w
niedzielę różaniec po Mszy św. o g. 15.30; w dni powszednie po Mszy o g. 17.30, zaś
w środy po Liturgii porannej. Ponadto zapraszam już teraz dzieci na różaniec specjalnie
dla nich we wtorki i piątki na g. 16.30. Wszystkich przygotowujących się do
Bierzmowania także proszę chociaż o jedną obecność na różańcu w każdym tygodniu.
2. W sobotę, 1 października, na godz. 8.00 zapraszam na Mszę św. o Niepokalanym Sercu
Matki Bożej i nabożeństwo czcicieli Matki Najświętszej. Od godz. 7.30 proszę o
wspólny Różaniec. Po tej porannej Mszy św. także, krótkie spotkanie Żywego
Różańca. W planie sprawy organizacyjne oraz odbiór nowego jubileuszowego numeru
czasopisma Królowej Różańca Świętego.
3. Za tydzień w niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.30, Dzieci Komunijne przeżywać
będą poświęcenie Różańców u progu października - miesiąca różańcowego. Zapraszam
wszystkich posiadających nie poświęcone różańce na tę godzinę.
4. Przypominam, że okazja do Spowiedzi św. w tygodniu (od poniedziałku do soboty),
codziennie pół godziny przed każdą Mszą świętą! Kiedy jest to możliwe (co wiąże
się z obecnością drugiego Księdza w Parafii), oczywiście także w niedzielę.
5. Nieobecnych w ubiegłą niedzielę na spotkaniu dla młodzieży klas I Szkoły Średniej,
która w obecnym roku szkolnym przyjąć ma dar Ducha Świętego w Bierzmowaniu
proszę pilnie o kontakt. Jednocześnie już teraz informuję, iż najbliższe spotkanie
tegorocznych kandydatów do bierzmowania w sobotę przed Niedzielą Papieską,
8 października, o godz. 10.00. Proszę o obecność.
6. Trwają prace nad zabytkowym murowanym ogrodzeniem kościoła. Po wzniesieniu
wewnętrznego muru oporowego i oczekując na jego związanie przed podjęciem
dalszych prac przy wychyleniu, rozpoczniemy prace przy zniszczonych schodach na
wprost kościoła od ul. Benedyktyńskiej, które za zgodą konserwatorską będą również
gruntownie naprawiane i przebudowywane. Do zakończenia prac proszę nie korzystać
z tego wejścia. Dziękuję.
7. Zachęcam do lektury najnowszego Przewodnika z nowym modlitewnikiem Pięć
minut z Bogiem na każdy dzień na miesiąc październik (po 9.50 zł).
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