Ogłoszenia Parafialne – 24 Niedziela Zwykła /13.09.2020 /
1. Dzisiaj rozpoczyna się „X Tydzień Wychowania” – w tych dniach chciejmy ofiarować w
intencji dzieci, młodzieży i wychowawców nasze modlitwy, umartwienia, dobre uczynki.
2. Za tydzień niedziela Środków Społecznego Przekazu.
3. W przyszłą niedzielę oficjalnie powitamy w naszej parafii św. Jana Pawła II w znaku relikwii
krwi.
4. W przyszłą niedzielę składka na inwestycje parafialne. Zakończyły się prace przy
czyszczeniu elewacji kościoła. Od poniedziałku malowanie impregnatem, a następnie
dwukrotne malowanie farbą: sosna złocista na pełnej elewacji i heban brazylijski na
słupach podziałowych elewacji, krokwiach /Vidaron - Śnieżka/.
5. Trwają także prace przy układaniu kostki między budynkami parafialnymi.
6. W związku z prośbą Papieża Franciszka o pomoc dla Grobu Pańskiego ofiary, które były
zwyczajowo składane podczas Adoracji Krzyża będą zbierane do puszek po niedzielnych
Mszach świętych 20.09. O przeprowadzenie zbiórki proszona jest Akcja Katolicka.
7. Adoracja Najśw. Sakramentu w środę od 17.00.
8. W piątek o 17.30 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i św. S. Faustyny.
9. Po dłuższej przerwie rozpoczynają się spotkania synodalne - zapraszam wszystkich członków
Zespołu Synodalnego dzisiaj po ostatniej Mszy św.
10.We czwartek 17 września przypada 81 rocznica napaści Związku Radzieckiego na
Polskę, którego efektem był IV rozbiór Polski oraz śmierć i tułaczka syberyjska tysięcy
Polaków.
11. W tym dniu odbędzie się spotkanie uczniów kl.VII wraz z rodzicami o 18.00, a w piątek o
17.30 spotkanie uczniów kl. VIII wraz z rodzicami.
12.Spotkanie dla DSM w sobotę o 10.00; zapraszamy dziewczynki z całej parafii wraz z
dotychczasowymi Opiekunkami.
13.Bardzo zapraszamy chłopców do zapisywania się na ministrantów.
14.Bóg zapłać Róży św. Józefa za ofiarę 200 zł. złożoną na misje.
15.Dziękuję za posprzątanie kościoła i za zakupione kwiaty rodzinom: Rudny /4 os./, Barnaś
/1/, Czopor /1/, Kobos Bożena /1/, Ciołek /2/, Raś /2/, Bielańska /1/, Kobos /1/, Początek
/1/, Krajewska Jolanta i Tomasz, Krajewska Irena /1/, Klacza /2/, Rudny /1/, Cieśla /1/.
W zamian za sprzątanie ofiarę po 50 zł. złożyli: Szostak Zofia, Czaja Grażyna,
Krajewska Iwona, a Wilk Ewelina 100 zł.
16.Dziękuję także strażakom za zmycie dachu i ogrodzenia oraz panom pracującym przy
drzwiach, folii i ziemi.
17. Liturgiczne wspomnienia tego tygodnia:
• Poniedziałek - Podwyższenie Krzyża Świętego, święto. Droga Krzyżowa o 17.30.
• Wtorek - Najśw. Maryi Panny Bolesnej – tygodniowy odpust w Limanowej
• Środa - Św. męczenników Korneliusza papieża i Cypriana biskupa
• Piątek - św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona drugorzędnego Polski oraz patrona
młodzieży polskiej
• Niedziela - świętych męczenników koreańskich: Andrzeja, Pawła i ich Towarzyszy
18.W „Gościu Niedzielnym” m.in.:
• o tym, że przebaczenie winowajcy to nie tylko akt łaski wobec niego, ale przede
wszystkim źródło szczęścia dla przebaczającego.
19.Jutro o 15.00 na Górze Śmierci Droga Krzyżowa.

