PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
ŚWIĘTEJ RODZINY

13 września 2020 roku

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXIV Niedziela Zwykła
1. Dzisiaj (w niedzielę) na mszy św. o godz. 12.30 grupa dzieci ze SP nr 44 przystąpi do
I Komunii św.. Kolejna I komunia św. będzie dla dzieci z klas czwartych 11
października.
2. Natomiast dla dzieci z klas trzecich z terenu naszej parafii planujemy I komunię św. w
2021 roku 9 maja dla SP 44 i 16 maja dla SP 6 i z innych szkół. Więcej informacji
podamy w późniejszym czasie.
3. W poniedziałek spotkanie dla chóru przed odpustem św. Michała Archanioła w sali
parafialnej o godz. 19.00. Zapraszamy chórzystów i osoby, które chciałby do chóru
dołączyć.
4. We wtorek adoracja Najświętszego Sakramentu dla Grupy Modlitwy Wstawienniczej
„Marana Tha” w kaplicy o godz. 18.30. Zapraszamy wszystkich chętnych.
5. Można już rezerwować intencje mszalne na nowy rok. Zachęcamy do zamawiania
mszy św.. Zawsze modlimy się i za zmarłych, czy to w rocznicę śmierci, czy imienin
naszych bliskich zmarłych, ale także modlimy się za żyjących. Wiemy jak bardzo
wszyscy potrzebujemy Bożej łaski i błogosławieństwa. Dlatego możemy zamawiać
msze św. z okazji przypadających jubileuszy, bądź imienin albo też prosząc o łaskę
zdrowia, czy błogosławieństwo w różnych codziennych potrzebach. Są jeszcze
wolne terminy na msze św. w tym roku.
6. Trwa jeszcze akcji parafialnej Caritas, która chce w miarę możliwości pomóc
dzieciom z mniej zamożnych rodzin w naszej parafii starając się zaopatrzyć je w
przybory szkolne. Jeśli ktoś chciałby włączyć się w tę akcję, to prosimy o
podarowanie przyborów szkolnych, zeszytów i innych potrzebnych uczniom
artykułów, które będziemy później mogli potrzebującym przekazać. Te przybory
można przynosić do zakrystii lub kancelarii, a także składać do pudełka przed
obrazem Jezusa Miłosiernego.
7. Prace budowlane trwają przy wieży. Módlmy się o potrzebne błogosławieństwo
przy budowie.
8. Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas celebracji
liturgicznych sprawowanych w kościołach i kaplicach:
- uczestnicy liturgii mają obowiązek noszenia maseczek ochronnych,

- zachęcamy do przyjmowania Komunii św. na rękę; osoby, które mimo to chcą
przyjąć Komunię św. do ust mogą to uczynić na końcu obrzędu.
9. Przy wyjściu z kościoła możemy złożyć ofiarę na tacę kartą płatniczą.
10. Jest dostępna prasa katolicka:
- „Gość Niedzielny”, „Idziemy”, „Niedziela”, „Przewodnik Katolicki”
Czasopisma wyłożone są na stoliku przy wyjściu z kaplicy wraz z podaną ceną.

