Ogłoszenia parafialne 25 Niedziela Zwykła

1. Dziękujemy za wszelką pomoc w organizacji IX Dnia Rodziny. Wolontariuszom,
artystom, sponsorom, ofiarodawcom ciast oraz wszystkim uczestnikom za wspaniały
czas zabawy i integracji.
2. W ubiegłą środę w naszej Diecezji rozpoczął się Synod poświęcony duszpasterstwu
młodzieży, który potrwa do września przyszłego roku. Zachęcamy wiernych do
modlitwy w intencji dobrych owoców tego wydarzenia.
3. Serdecznie zapraszamy na uroczystości patriotyczne w 80 rocznicę powstania
Państwa Podziemnego w piątek o godz. 12.00 przy Pomniku na Strudze.
4. Spotkanie ministrantów młodszych będzie w sobotę o godz. 9.00. Kandydatów na
ministrantów zapraszamy o godz. 10.00.
5. W sobotę 28 września, w rocznicę beatyfikacji Ks. Michała Sopoćki, spowiednika św.
Faustyny, zapraszamy o godz. 15.00 na Koronkę na ulicach miast. Modlitwa przy
kapliczce Matki Bożej na rogu ulic Szkolnej i Piłsudskiego.
6. Do końca września Ks. Robert będzie prowadził zapisy kandydatów do sakramentu
Bierzmowania na pierwszy rok przygotowania, czyli do tzw. „Juniorów”. Pierwsze
spotkanie dla nowych kandydatów będzie 6 października po Mszy św. o godz. 18.00.
Przy zapisie należy pobrać do uzupełnienia kartę informacyjną kandydata i przynieść
wypełnioną na pierwsze spotkanie.
7. Spotkanie kandydatów do Bierzmowania rok drugi przygotowania, czyli tzw.
„Seniorów” będzie za tydzień 29 września po Mszy św. o godz. 18.00
8. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11.00 będzie spotkanie organizacyjne dla rodziców i dzieci
przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. z klas trzecich.
9. Za tydzień po Mszy św. o godz. 11.00 będzie poświęcenie różańców dla dzieci klas
trzecich. Za tydzień Msza św. o godz. 12.15. i spotkanie organizacyjne dla rodziców i
dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. z klas drugich.
10. O posprzątanie kaplicy w tym tygodniu prosimy wiernych z ul. Braci Briggsów, a w
przyszłym z ul. Płockiej i Różanej.
11. Za ofiary na budowę kościoła dziękujemy mieszkańcom ul. Jacka Soplicy,
Rodziewiczówny i Jasnej.

