OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 28.08.2022
1. W czwartek przypada 83. rocznica wybuchu II wojny światowej. W modlitwie
pamiętajmy o wszystkich poległych i pomordowanych w obronie Ojczyzny. Tego dnia
rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego. Jednocześnie informujemy, że
uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego dla dzieci Szkół Podstawowych
wraz z błogosławieństwem plecaków i przyborów szkolnych, zwłaszcza dzieci
z I klas, będzie miało miejsce w przyszłą niedzielę 4 września na Mszy Św. o godz.
11.00. Po Mszy Św. rodzinny piknik parafialny w ogrodzie klasztornym. Parafian
prosimy o przyniesienie ciast
2. W piątek odwiedzimy chorych z Komunią Świętą od godz. 9.00. Chorych, którzy
pragną być objęci comiesięczną posługą sakramentalną prosimy o zgłaszanie do
zakrystii lub kancelarii parafialnej (do czwartku włącznie)
3. W przyszłą niedzielę Msza Św. z udziałem singli o godz. 18.30, a po niej spotkanie
w Oratorium
4. Zapraszamy w tym tygodniu na nabożeństwa:
- w środę Nieustanna Nowenna do MBNP o godz. 8.30 i 18.00
- w czwartek nabożeństwo w intencji powołań o godz. 18.00, natomiast spotkanie
Liturgicznej Służby Ołtarza o godz. 19.15 w sali św. Alfonsa
- w piątek Godzina Miłosierdzia o godz. 15.00
- w sobotę po Mszy Św. o godz. 8.30 adoracja Najświętszego Sakramentu z
nabożeństwem wynagradzającym Matce Bożej, a po niej zmiana tajemnic Żywego
Różańca
5. Przypominamy, że w tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna we wtorek
i piątek w godz. 9.00-11.00 i 16.30-18.30
6. Informujmy, że od 5 września kancelaria parafialna będzie czynna w poniedziałki,
środy i piątki w godzinach 16.00-18.00, a we wtorki i czwartki w godzinach 9.0011.00. Wznawiamy także katechezy przedchrzcielne, które będą się odbywały
w II i IV piątek miesiąca po wieczornej Mszy św. Rodzice, którzy planują chrzest
swojego dziecka mogą wybrać dogodny dla siebie termin katechezy przed chrztem
7. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy codziennie w godz. 6.00-20.00
8. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego” na
furcie klasztornej

