Ogłoszenia duszpasterskie
XXVI Niedziela Zwykła
1 października 2017
1. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim za przygotowanie i udział w odpuście ku

czci św. Michała Archanioła.
2. Rozpoczął się miesiąc październik, miesiąc modlitwy różańcowej. Nabożeństwa

różańcowe będą sprawowane od poniedziałku do piątku po wieczornej Mszy św. Dzieci
wraz z rodzicami, także dzieci pierszokomunijne, zapraszamy na różaniec we wtorki i
czwartki o godz. 16:30.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca. W czwartek prosimy
Boga o nowe powołania kapłańskie i zakonne w czasie nabożeństwa różańcowego, a
także dziękujemy za dar nowych powołań kapłańskich w tym roku.
4. Wszystkich członków Żywego Różańca oraz osoby chętne do włączenia się do Żywego
Różańca zapraszamy w czwartek na Mszę św. i spotkanie formacyjne.
5. W pierwszy piątek od godz. 16:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu, którą
zakończymy o godz. 16:45 nabożeństwem ku czci NSPJ. Spowiadać będziemy od godz.
16:00.
6. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas 7 SP oraz II i III klasy Gimnazjum
odbędzie się w I piątek miesiąca o godz. 15:45. Po nim spowiedź św. dla wszystkich.
7. Nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca odbędzie się w najbliższą sobotę, 7
września. Rozpoczęcie o 7:30 modlitwą różańcową. Przypada ono we wspomnienie
Matki Bożej Różańcowej i w dniu, kiedy przeżywać będziemy w Polsce modlitwę
"Różaniec do granic".
8. Zapraszamy do udziału w wyjeździe do Słubic, by wziąć udział w inicjatywie „Różaniec
do granic.” Zapisy w zakrystii i biurze parafialnym. Wyjazd 7 października o godz. 6:00
sprzed kościoła. Koszt 50 zł. Osoby, które nie mogą udać się na modlitwę do granic
zapraszamy na poranne nabożeństwo lub też do włączenia się w procesję różańcową,
która rozpocznie się o godz. 15:00 w klasztorze SS. Karmelitanek i poprowadzi do
parafii pw. św. Wawrzyńca. Szczegółowe informacje na plakacie.
9. Osoby chore i starsze nawiedzimy z posługą duszpasterską w najbliższy piątek i sobotę.
W piątek chorych nawiedzi Ks. Wikariusz, a Ks. Proboszcz w piątek od 9:30 chorych z
ul. Libelta bez bloków, natomiast w sobotę od 9:30 chorych z bloków przy ul Libelta i
Roosevelta.
10. Parafialny Zespół Caritas informuje, że osoby ubiegające sie o żywnościową pomoc
unijną powinny dostarczyć z MOPS nowe zaświadczenia. Żywność będzie wydawana
we wtorek, 3 października od godz. 15:00 do 17:00.
11. Za tydzień w niedzielę na Mszy św. o godz. 11:30 poświęcenie różańców dla dzieci
przygotowujących się do I Komunii św.
12. Dziś odbywa się zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, który ma na
celu zatrzymanie zabijania chorych nienarodzonych dzieci. Przy ołtarzu Matki Bożej
można złożyć podpis. Potrzebny jest nr PESEL.
13. W przyszłą niedzielę, 8 października przeżywać będziemy XVII Dzień Papieski pod
hasłem: Idźmy naprzód z nadzieją! Tego dnia zbierać będziemy dobrowolne ofiary do
puszek na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, czyli na stypendia dla ubogiej i
zdolnej młodzieży. Z tej racji składkę remontową zbierali będziemy za 2 tygodnie, 15
października.
14. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej Bóg powołał do wieczności Śp.
Zofię Dudkiewicz. Powierzmy tę zmarła i naszych bliskich zmarłych Bożemu
Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek...

