OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
24. Niedziela Zwykła – 16. września 2018 r.
1. Dzisiaj przeżywamy Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu. Zachęcamy
wszystkich do korzystanie z radia, telewizji oraz stron internetowych katolickich oraz
czytania prasy katolickiej, której różnorodność tytułów jest dostępna w każdą niedzielę
w naszej parafii.

2. Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na cele inwestycyjne w Parafii.
3. Trwa nowenna przed liturgicznym wspomnieniem św. O. Pio, modlitwy nowennowe dzisiaj
po Mszy św. o godz. 7.30 a w dni powszednie po Mszy św. o godz. 8.00 i o godz. 18.00.

4. W środę Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy o godz. 17.30 po niej Msza św.
w intencjach nowennowych.
5. W czwartek comiesięczne spotkanie Grupy Modlitewnej św. O. Pio, początek o godz.
17.30.
W tym dniu wspominać będziemy 100. rocznicę otrzymania przez św. O. Pio stygmatów.
6. W tym tygodniu w liturgii wspominamy:
 Wtorek – Święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski i młodzieży polskiej
 Czwartek – Świętych Męczenników Koreańskich.
 Piątek – Święto św. Mateusz, Ap. i Ew.
7. Spotkania w tym tygodniu:
 Poniedziałek –Kandydaci do bierzmowania z kl. 7 wraz z rodzicami o godz. 17.15
w Auli Chrystusa Króla; Lektorzy i ceremoniarze o 18.45.
 Wtorek – ministranci o godz. 16.30; Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ po Mszy
św. wieczornej
 Piątek – aspiranci o godz. 16.30
 Sobota – dzieci z kl. 3 przygotowujące się do I komunii Świętej wraz z rodzicami
o godz. 8.00.
8. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu popielgrzymkowym gr. nr 8 św. Stanisława,
które odbędzie się w parafii Gnojnik 23.09. o godz. 16.00 w kościele parafialnym. Druga
część w remizie.
9. Jest organizowana pielgrzymka autokarowa do Bochni do sanktuarium MB Różańcowej
6. października. Wyjątkowo w tym roku, z racji że jest to dzień uroczystości ogłoszenia u nas
sanktuarium św. Jakuba, będzie ona autokarowa, wyjazd o godz. 15.30. Zapraszamy
wszystkich,
a zwłaszcza młodzież do bierzmowania. Zapisy w zakrystii.
10. W dniach od 28 do 30 września w Zabawie odbędzie się Kurs Nowe Życie, prowadzący
Kurs Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego w GALILEA serdecznie zaprasza. Wszystkie
szczegóły na plakatach.
11. Siostry Służebniczki z „ Ochronki” ( z Domu Pomocy Społecznej ) zapraszają młodzież
do WOLONTARIATU. Najbliższe spotkanie odbędzie się 20.09 (czwartek) o godz. 15.30
w OCHRONCE

Zachęcamy do zakupu i czytania prasy katolickiej. W zakrystii do nabycia tradycyjne
kalendarze książkowe sadownika i działkowicza z wydawnictwa Duszpasterstwa Rolników
i Sadowników w cenie 25 zł.
13. Ważne informacje dla pielgrzymów wyjeżdżających na pielgrzymkę do Francji
i Hiszpanii. Wyjazd we wtorek, 18 września, o godz. 6.30 będzie można zapakować swoje
bagaże do autokaru, o godz. 7.00 będzie Msza św. dla pielgrzymów w kościele
św. Jakuba i o godz. 7.30 wyjeżdżamy autokarem na lotnisko w Balicach. Odlot z Balic
do Barcelony o godz. 10.50.
14. Parafialny Oddział Caritas organizuje coroczna pielgrzymkę podopieczny do Sanktuarium
Matki Bożej Uśmiechniętej w Pszowie na Górnym Śląsku oraz do Jastrzębi Zdroju. Zapisy w
siedzibie Caritas.
15. W przyszłą niedzielę Zarząd Osiedla Ogrodowa wraz parafialnym Caritasem
przeprowadzi zbiórkę do puszek na poszkodowanych w wybuch gazu na Ogrodowej.
16. Z naszej wspólnoty do wieczności odeszła ś.p. Julia Bieniek z Ogrodowej, będzie
pochowana
w Jasieniu. Polecamy zmarłą Bożemu miłosierdziu.
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