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XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.09.2017 r.

Dzisiaj:
 Przeżywamy XXV Niedzielę Zwykłą. Po Mszach św. zbiórka do puszek na Parafialny Fundusz
Edukacyjny. Za złożone ofiary serdeczne „Bóg zapłać!”
 Na godz. 15.30 zapraszamy na Nieszpory.















W tygodniu:
W poniedziałek 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 cotygodniowa całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Mszą św. i
Nowenną do MBNP. O godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, którą prowadzi Grupa
Miłosierdzia, a na godz. 15.30 zapraszamy do prezbiterium wszystkie dzieci na spotkanie z Panem
Jezusem.
W środę po Mszy św. o godz. 18.30 w kościele spotkanie klas II Gimnazjum.
W środę po Mszy św. o godz. 18.30 w Domu Parafialnym spotkanie grupy Maitri.
W czwartek Msza św. szkolna w dolnym Kościele o godz.17.00, po niej zapisy klas VI i VII Szkoły
Podstawowej do Sakramentu Bierzmowania.
W piątek Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.
W sobotę o godz. 8.30 wyruszymy na doroczną parafialną pieszą pielgrzymkę do Sanktuarium MB
Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śl. Msza św. o godz. 10.00 w kościele na
Kalwarii. Po Mszy św. odprawimy nabożeństwo Drogi Krzyżowej i Różaniec. Jeśli ktoś nie może
pielgrzymować pieszo, prosimy by przyjechał na Piekarskie Wzgórze i w ten sposób włączył się w
modlitwę za naszą Parafię.
W przyszłą niedzielę rozpoczynającą miesiąc Różańca Św. – październik, w Domu Parafialnym
spotkanie III Zakonu św. Franciszka o godz. 14.15, natomiast o godz. 17.00 odbędzie się katecheza
dla dorosłych Laboratorium wiary.
W październikowe dni prosimy poszczególne grupy parafialne o poprowadzenie modlitwy
różańcowej w czasie nabożeństwa. Kolejność poszczególnych grup jest wywieszona w gablotkach.
Zachęcamy do składania darów żywnościowych dla ubogich. Kosz na dary znajduje się przy ołtarzu
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Za złożone dary serdecznie dziękujemy.

Pielgrzymki :
 20-22 października - Sanktuaria Podkarpacia m.in. św. Jana z Dukli i św. Michała Archanioła w
Miejscu Piastowym. Koszt 100 zł. Zapisy w kancelarii parafialnej.
 03-05 listopada - Gietrzwałd na Warmii i Mazurach, z okazji Jubileuszu 140 lat Objawień MB
Gietrzwałdzkiej. Koszt 100 zł. Zapisy w kancelarii parafialnej.
Centrum Edukacyjno-Kulturalne im. Ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego:
 Serdecznie zapraszamy do kawiarenki parafialnej, która jest czynna w godz. 9.30 – 14.30. Możemy
tam nabyć Gościa Niedzielnego, Drogę do nieba oraz skosztować rozbarskich wypieków.
Często porównujemy się z innymi: ktoś ma więcej, lepiej...
Stąd już nietrudno o zazdrość, rozżalenie i narzekanie.
A przecież każdy z nas ma swoją drogę i ma wszystko, czego potrzebuje, aby osiągnąć zbawienie.
Wskazówką dla każdego z nas jest wołanie proroka Izajasza:
„Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko!”.

