OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
23 NIEDZIELA ZWYKŁA 04. 09. 2022
1. II NOWICJAT W KLASZTORZE - przez cały miesiąc wrzesień bracia z
prowincji krakowskiej, warszawskiej i gdańskiej oraz kustodii ukraińskiej
przeżywają swój czas przygotowania do złożenia uroczystych ślubów
zakonnych. Życzymy braciom owocnego czasu odnowy ducha i wspieramy
naszą modlitwą.
2. NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE ze zmianą tajemnic dziś o g. 17.00.
3. ŚWIĘTO NARODZENIA NMP – 8 września - wypada w czwartek.
4. ROWEROWA PIELGRZYMKA NA GÓRĘ CHEŁMSKĄ z naszej parafii:
 wyruszy w sobotę 10 września – wyjazd o g. 7.00 spod kościoła – trasa ok. 72
km. Spotkanie organizacyjne w poniedziałek 05.09 w kawiarence o g. 18.45.
 Zapisy na pielgrzymkę w zakrystii – informacje w gablotach i u o. Kamila
5. UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZU 50 l. DIECEZJI i zakończenia Synodu –
odbędzie się w Skrzatuszu w niedzielę 18 września. Zapisy na listę w zakrystii –
wyjazd autokarem o g. 6.00 – powrót ok. g. 18.00 – koszt 50 zł. Serdecznie
zapraszamy wiernych a szczególnie członków wspólnot i grup parafialnych.
6. ZMIANY PERSONALNE U SIÓSTR – decyzją s. Prowincjalnej w Orliku –
Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej – z dniem 1 września

pracę organistki w naszej parafii podejmuje s. Joela Smaglińska, którą witamy
i pozdrawiamy serdecznie oraz życzymy Siostrze Bożego błogosławieństwa.
7. ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA FORMACYJNE:
 FZŚ - we wtorek o g. 16.30
 MI - w środę o g. 16.30
 W sobotę s. organistka zaprasza na próbę dzieci młodsze o g. 11.00 a
młodzież szkół średnich o g. 12.00
8. EKONOMIA PARAFII: pracownia stolarska finalizuje projekt nowego
konfesjonału przy kaplicy adoracji. W przyszłą niedzielę będzie specjalna
zbiórka na ten cel i bardzo prosimy Wiernych o wsparcie poprzez puszki.
Jednocześnie serdecznie dziękujemy za składane ofiary na potrzeby kościoła.
Serdeczne Bóg zapłać!
9. KALENDARZE DIECEZJALNE w cenie 15 zł. są do nabycia w zakrystii.
 W Gościu Niedzielnym m.in.:
- Ważny artykuł dotyczący katechezy w szkole
- O powodach odchodzenia Polaków od Kościoła okiem socjologa

