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Ogłoszenia duszpasterskie – 17. 09. 2017 r. - Słubice – XXIV Niedziela Zwykła
1. Dzisiaj po każdej Mszy świętej Stowarzyszenie Miłosierdzia przeprowadza zbiórkę ofiar dla
najbiedniejszych z naszego otoczenia. Serdeczne „Bóg zapłać” za każdą pomoc.
2. W poniedziałek święto św. Stanisława Kostki – Patrona Polski.
3. Lekcje religii dla dzieci, które uczęszczają do szkoły w Niemczech, odbywać się będą we
wtorki: o godz. 16.00 dla grupy młodszej i o 17.00 dla starszych.
4. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z grupy starszej w środę o godz. 19.00, a zapisy
dla nowej grupy kandydatów z klas VII Szkoły Podstawowej i II klasy Gimnazjum
w czwartek o godz. 19.00.
5. W czwartek święto świętego Mateusza Apostoła, a w sobotę wspomnienie św. Ojca Pio –
kapłana i stygmatyka XX wieku. W czwartek na wieczornej Mszy św. odprawimy intencję
Hospicjum Domowego św. Wincentego a Paulo.
6. W piątek, po wieczornej Mszy świętej spotkanie organizacyjne dla pielgrzymów udających
się w kwietniu do Ziemi Świętej, a o godz. 19.00 spotkanie formacyjne dla Duszpasterstwa
Młodzieżowego.
7. W przyszłą niedzielę, 24 września, na Mszę św. o godz. 11.00 zapraszamy rodziców i dzieci,
które w przyszłym roku przystąpią do I-szej Komunii świętej. Spotkanie organizacyjne dla
rodziców bezpośrednio po zakończeniu Mszy świętej.
8. Wszystkich Parafian i Gości zapraszamy na uroczystość odpustową ku czci świętego
Wincentego a Paulo w Kunowicach. W niedzielę 24 września o godz. 15.00 rozpocznie się
Suma Odpustowa, a po jej zakończeniu zapraszamy tradycyjnie na piknik rodzinny.
Szczegółowy program Uroczystości umieszczony jest w holu kościoła.
9. Dziękujemy Róży Matki Bożej Bolesnej za prowadzenie różańca. W tym tygodniu modlitwę
różańcową będzie prowadziła Róża Matki Bożej Królowej Polski.
10.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”.

Nie można być chrześcijaninem i nie miłować. Niech Boże błogosławieństwo pomaga
nam w urzeczywistnianiu Bożej miłości między ludźmi.

