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XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 10.09.2017 r.

Dzisiaj:
 Po Mszy św. o godz.11.00 w dolnym Kościele spotkanie Rodziców dzieci z klas II Szkoły
Podstawowej rozpoczynających dwuletnie przygotowanie do I Komunii Świętej.
 Na godz. 15.30 zapraszamy na Nieszpory.
 Kolekta przeznaczona jest na cele remontowo – inwestycyjne naszej parafii. Za złożone ofiary
serdeczne „Bóg zapłać”!



















W tygodniu:
W poniedziałek serdecznie zapraszamy w godz. 14.00 – 16.00 na ciekawe spotkanie p.n.
„Samopomocowa grupa wsparcia dla osób chętnych i potrzebujących”, które prowadzi p. Anna
Sarnecka, pedagog, specjalista pracy z Rodziną, twórca Akademii Rodzica.
We wtorek we wspomnienie NMP Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, patronki naszej
diecezji cotygodniowa całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Na godz. 15.00
zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia, którą prowadzi Grupa Miłosierdzia, a na godz.
15.30 zapraszamy do prezbiterium wszystkie dzieci na spotkanie z Panem Jezusem.
W środę na godz. 19.00 zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie. Trasa procesji będzie wiodła
ulicami: Witczaka, Musialika, Szczęść Boże, Konopnickiej, Jaronia, św. Kingi, Rodziewiczówny,
Musialika i Witczaka. Prosimy o przystrojenie okien i zabranie ze sobą świec.
W czwartek w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego po Mszy św. o godz. 8.00 wyjazd
pielgrzymów na Górę św. Anny na Wielkie Obchody Kalwaryjskie ku czci Podwyższenia Krzyża
Świętego.
W czwartek w dolnym kościele o godzinie 17.00 Msza św. szkolna dla dzieci.
W piątek we wspomnienie MB Bolesnej o godz. 17.30 Droga Krzyżowa. Zalecki można składać w
zakrystii lub kancelarii.
W piątek o godz. 18.00 Msza św. z modlitwą o uzdrowienie pod przewodnictwem o. Teodora
Knapczyka.
W piątek w Domu Parafialnym o godz. 18.15 nauka przedchrzcielna.
W sobotę o godz.5.30 wyjazd II grupy na Górę św. Anny. Są jeszcze wolne miejsca.
W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz.11.00 w dolnym Kościele spotkanie Rodziców dzieci z
klas III Podstawowych, które w tym roku szkolnym przystąpią do I Spowiedzi i Komunii Św.
Również w przyszłą niedzielę o godz. 15.00 w dolnym kościele Msza św. w intencji osób
niepełnosprawnych, ich rodzin i wolontariuszy.
Zachęcamy do składania darów żywnościowych dla ubogich. Kosz na dary znajduje się przy ołtarzu
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Za złożone dary serdecznie dziękujemy.
Zapraszamy w dniach 20-22 października na Pielgrzymkę do Sanktuariów Podkarpacia m.in. św.
Jana z Dukli i św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym. Koszt 100 zł.
Od 3-5 listopada zapraszamy na Pielgrzymkę do Gietrzwałdu na Warmię i Mazury z okazji
Jubileuszu 140 lat Objawień MB w Gietrzwałdzie.

Centrum Edukacyjno-Kulturalne im. Ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego:
 Serdecznie zapraszamy do kawiarenki parafialnej, która jest czynna w godzinach 9.30 – 14.30.
Możemy tam nabyć Gościa Niedzielnego, Droga do nieba z dodatkiem rozbarskim oraz skosztować
rozbarskich wypieków.

