Ogłoszenia 27 sierpnia 2017

1. Dzisiaj XXI niedziela zwykła.

2. DzisiajÂ o godz. 13.00 Msza św. dożynkowa w Kręgach. Serdecznie zapraszamy.

3. W tym tygodniu wypadają dni odnowy duchowej:
- pierwszy piątek miesiąca: Msze św. o godz. 6.30, 7.00, 16.00 i 18.00; w Gulczewie Msza
św. o godz. 16.30
- pierwsza sobota miesiąca:Â Msze św. o godz. 6.30, 7.00, 9.00 – z różańcem i 18.00
- pierwsza niedziela miesiąca: po sumie adoracja i procesja, o 18.00 Msza św. za
Ojczyznę.

4. W piątek 1 września wspomnienie św. Idziego. Suma odpustowa w parafii św. Idziego o
18.00. To także wspomnienie św. Bronisławy i dzień imienin naszego ks. kanonika Bronisława.
Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.

5. Za tydzień, 3 września o godz. 11.00 Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego dla
dzieci i młodzieży.

6. Dzieci, młodzież i nauczycieli zachęcamy do spowiedzi św. na rozpoczęcie nowego roku
szkolnego.

Zachęcamy do udziału w niedzielnych Mszach św. według ustalonego porządku:
-

godz. 11.00 – Msza św. dla dzieci z udziałem scholii „Promyczki Jezusa”
godz. 12.30 – Msza św. z udziałem wspólnoty Gloriosa Trinita
godz. 16.00 – Msza św. z udziałem młodzieży przygotowującej się do bierzmowania
godz. 18.00 – Msza św. z udziałem młodzieży z udziałem zespołu „Mamre”.
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7. Od przyszłej niedzieli powraca Msza św. o godz. 16.00.

8. Przypominamy, że przygotowania do sakramentów świętych odbywają się w parafii, gdzie się
mieszka, a nie gdzie jest szkoła.

9. Prosimy rodziców dzieci z klas III przygotowujących się do I Komunii św., a także
kandydatów do sakramentu bierzmowania o odbiór deklaracji w zakrystii. Wypełnione
deklaracje przynosimy do zakrystii do 10 września włącznie.

10. Bóg zapłać za ofiary składane na tacę, na kościół i na organy. Bóg zapłać naszym
parafianom, gościom i tym, którzy chodzą do naszego kościoła.

11. W najbliższym czasie organizujemy:
- 3 września – pielgrzymka rowerowa do św. Rozalii
- 8 września – rowerowa do Wąsewa
- 10 września – do Gietrzwałdu na uroczystości 140. rocznicy objawień Najświętszej Maryi
Panny: wyjazd o 4 rano, koszt 50 zł
- 10 września – piesza pielgrzymka do Loretto, wyjście o godz. 8.00
- 7 października – pielgrzymka do Osuchowej kółek różańcowych i wszystkich, którzy chcą
się modlić w intencji naszej Ojczyzny.

12. Planowana na 2 września pielgrzymka do Torunia z powodu braku miejsc została odwołana.
Nie odbędzie sie również planowana na 4 września pielgrzymka autokarowa do św. Rozalii.

13. Zachęcamy do adoracji Najświętszego Sakramentu.

14. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
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