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Ogłoszenia Parafialne 

Rok B, XXIII Tydzień Okresu Zwykłego 

2018-09-09 

 

Kalendarz liturgiczny: 

czwartek - wsp. św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła, 

piątek - Święto Podwyższenia Krzyża Świętego - uroczystości odpustowe 

    w Opactwie Cystersów w Mogile, 

sobota - wsp. NMP Bolesnej. 

 

Spotkanie osób zaangażowanych w organizacje festynu we wtorek o g.18.45. 

Rodziców, dzieci pragnących przystąpić do I spowiedzi i Komunii św. w naszej Parafii             

zapraszamy na spotkanie we środę o g.19.00 w salce katechetycznej. 

W czwartek Nabożeństwo Fatimskie. O g.17.30 wystawienie Najświętszego        

Sakramentu, Różaniec z procesją wokół kościoła i Msza św. Prosimy przynieść świece. 

W piątek, dzieci, które w tym roku przystapiły do I Komunii św. udają się              

z pielgrzymką do Łagiewnik. Zbiórka przed Bazyliką Miłosierdzia Bożego o g.17.45. 

W sobotę pielgrzymka dziękczynna do Sanktuarium MB Leśniowskiej. Wyjazd         

z parkingu o g.8.00. 

W niedzielę na Mszy św. o g.11.00 będziemy dziękować Bogu za 50 lat posługi zakonnej               

S.Dobrawy, którą polecamy modlitewnej pamięci. 

Na Mszy św. o g.11.00 także błogosławieństwo dzieci, które w tym roku rozpoczęły             

edukację. Poświęcimy także ich tornistry i przybory szkolne. 

Bóg zapłać za ofiary dziś złożone na potrzeby Parafii. 

Dzięki ofiarności odnowiono puszkę na Komunię św., a w nadchodzącym tygodniu           

rozpoczynamy prace porządkujące teren przed plebanią i salkami katechetycznymi. 

 

W niedzielę 16 września Piaszczanie przy wsparciu Dzielnicy XI, Przedszkola na           

Piaskach, Parafii NSPJ i Klubu Sportowego “Orzeł” zapraszają na Niepodległościowy Festyn           

Rodzinny. Świętujemy i bawimy się na terenie Klubu Sportowego “ Orzeł”. Rozpoczęcie            

g.14.00. W programie występy artystyczne, konkursy , gry i zabawy dla starszych, młodszych             

i rodzin. Szczegóły na plakacie w gablocie przed kościołem. 

 

Intencje pogrzebowe: 

poniedziałek g.7.00 + Augustyna Ślusarz 

wtorek g.7.00 + Augustyna Ślusarz 

środa g.7.00 + Augustyna Ślusarz 

czwartek g.7.00 + Augustyna Ślusarz 

piątek g.7.00 + Augustyna Ślusarz 

sobota g.7.00 + Augustyna Ślusarz 
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