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11.09.2022

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego. (z Ps 51)
Wdzięczna modlitwą otoczmy dzisiaj wszystkich dobrodziejów naszej Parafii.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nabożeństwo Parafialnej Wspólnoty Różańcowej dzisiaj po Mszy św. o godz. 9.00.
Dzisiaj mija termin dostarczenia wypełnionych formularzy zgłoszeniowych kandydatów do
bierzmowania z klas VII oraz dzieci rozpoczynających przygotowanie do I Komunii Świętej.
Formularze prosimy złożyć w wystawionym przy figurze Św. Jana Pawła II koszu.
We wrześniu zapraszamy wszystkich Parafian do uczestnictwa w modlitwie Koronki do
Miłosierdzia Bożego. Nabożeństwa odbywają się od poniedziałku do piątku po
wieczornej Mszy św., w sobotę po porannej Mszy św. oraz w niedziele o godz. 17.00, a
więc przed wieczorną Mszą św.
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza na kolejne w tym roku Nabożeństwo Fatimskie
połączone ze Mszą św. i procesją ze świecami do figury Matki Bożej. Początek we wtorek o
godz. 18.00 w kościele.
W najbliższy piątek – 16 września – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
PARAFIALNEGO.
Uroczyste otwarcie studni w Nyivé w Togo odbędzie się 14 września br. Wszystkim
ofiarodawcom, w imieniu Siostry Aldony Wysockiej SSpS, serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać.
Spotkanie Pogodnej Wspólnoty i Parafialnego Koła Przyjaciół Radia Maryja w
poniedziałek o godz. 16.00 w sali parafialnej.
Najbliższe dwa terminy Uroczystości I Komunii Świętej planowane są na: sobotę 27 maja
2023 r. o godz. 10.00 oraz niedzielę 28 maja 2023 r. o godz. 10.00.
Najbliższy termin bierzmowania planowany jest na niedzielę 6 listopada br., kiedy w
parafii przeżywać będziemy wizytację naszego Biskupa Krzysztofa. Spotkanie kandydatów z
klas pierwszych szkoły średniej, odbędzie się w najbliższą sobotę 17 września o godz.
10.00 w sali parafialnej. Czas bierzmowania jest już bliski, dlatego prosimy zarówno
kandydatów jak ich rodziców o poważne i odpowiedzialne podejście do przygotowania do
przyjęcia tego sakramentu. Obecność kandydatów w spotkaniu jest obowiązkowa.
Biuro Parafialne czynne jest w tym tygodniu od poniedziałku do piątku przed południem od
godz. 10.00 do 12.00 i dodatkowo w czwartek od 17.00 do 18.00.
Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111
0010 0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”.
Dziękujemy za złożone ofiary.
Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne, które prosimy zabrać do domu.
Zachęcamy do zakupu i do lektury Przewodnika Katolickiego.
Módlmy się o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych.

