INFORMACJE DUSZPASTERSKIE
XXIV TYDZIEŃ ZWYKŁY
Dzisiaj oczekiwany dzień Pierwszej Komunii Św. dzieci oraz ich bliskich polecamy waszej modlitwie. „Bóg zapłać” za złożone ofiary. W przyszłą niedzielę prosimy o kolektę na szczególne inwestycje parafialne.
Na godz. 15.00 serdecznie zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie prowadzone przez dzieci komunijne. Przez cały Biały Tydzień dzieci będą uczestniczyć we Mszach Św. wieczornych.
Z tyłu kościoła znajduje się nowy numer naszego parafialnego informatora, w którym ujęty został
program naszych Misji Parafialnych. Rozpoczniemy je sobotnim wieczorem 26 września, a zakończymy po tygodniu parafialnym Kiermaszem w niedzielę 4 października. Misje kierują się swoimi
prawami, dlatego, proszę zwrócić uwagę na godziny Mszy Św. porannych. O godz. 8.30 – Różaniec i okazja do Spowiedzi Św., o godz. 9.00 – Msze Św. z naukami ogólnymi. O szczególną uwagę prosimy osoby, których intencje będą odprawiane na tych Eucharystiach. Dzisiaj pod koniec
ogłoszeń odczytamy jeszcze list, który specjalnie do nas kieruje nasz misjonarz, o. Cherubin, franciszkanin. Tekst listu wraz z programem Misji został wyłożony z tyłu kościoła. Można go sobie zabrać wraz Łezką.
W zakrystii do nabycia „Gość Niedzielny” w którym czytamy o trudnej, ale i koniecznej sztuce
przebaczania.
W poniedziałek przeżywać będziemy Święto Podwyższenia Krzyża Św. Zapraszamy na Msze
Św. o godz. 7.00 i 18.00.
Msza Św. szkolna dla dzieci z obecnych klas 3 przygotowujących się do Pierwszej Komunii
Św. oraz ich rodziców – w czwartek o godz. 16.30. Po Mszy Św. szkolnej – spotkanie
informacyjne dla rodziców.
Msza Św. w intencji czcicieli Matki Trzykroć Przedziwnej – w piątek o godz. 18.00. O godz.
17.30 – Różaniec Szensztacki.
Kancelaria parafialna jest czynna w środy od 16.00 do 17.00 i w piątki od 8.00 do 9.00. Sprawy
ślubne – w czwartki od 18.30 do 19.00.
W związku z niepokojącymi głosami, które doszły do nas, pragnę zapewnić, że nasz kościół jest
regularnie czyszczony dwa razy w tygodniu. Mycie kościoła w każdy, jak również ostatni piątek
trwa od godz. 8.00 do 13.00! Spełniamy wszelkie obowiązujące nas zasady higieny, zarówno
nakładane przez Państwo, jak i przez Kurię Diecezjalną. Z tyłu świątyni znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, przestrzegane są zasady związane z udzielaniem Komunii Św. Od parafian uczestniczących w nabożeństwach wymagamy, aby mieli nałożone maseczki. Nie życzymy więc sobie
żadnych insynuacji dotyczących niewłaściwie stosowanych przez nas procedur. Insynuacji mających w wielu przypadkach jedynie usprawiedliwić lenistwo w wypełnianiu powinności związanych z uczestnictwem we Mszach Św., czy też innych obowiązków związanych z byciem chrześcijaninem-katolikiem.
Szczęść Boże na cały nowy tydzień!

