23. NIEDZIELA ZWYKŁA - 8.09.2019
Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dzisiaj – w dniu święta Narodzenia NMP – nasza Archidiecezja
przeżywa pielgrzymkę rodzin w Kalwarii Zebrzydowskiej. W naszej
parafii po każdej Mszy świętej uklękniemy w adoracji, aby dołączyć do
tej wielkiej modlitwy w intencji małżeństw, rodzin i wychowania dzieci
i młodzieży w duchu chrześcijańskiej wiary.
2. W tym tygodniu w liturgii:
- w poniedziałek bł. Anieli Salawy, dziewicy
- w czwartek (12.09) Najświętszego Imienia Maryi, rocznica
zwycięstwa rycerstwa chrześcijańskiego pod Wiedniem z 1683 roku
- w piątek św. Jana Złotoustego, biskupa i doktora Kościoła
- w sobotę (14.09) święto Podwyższenia Krzyża Świętego
3. Zbiórka organizacyjna dla lektorów i ministrantów w
poniedziałek (9.09) po Mszy świętej wieczornej o godz. 18.45.
4. Zapraszamy chłopców, którzy już przystąpili do pierwszej
Komunii Św., czyli od 4 klasy i starszych, do zaangażowania się w
Liturgiczna Służbę Ołtarza w naszej parafii. Spotkanie dla kandydatów
na ministranta i ich rodziców odbędzie się w piątek (13.09) po Mszy
świętej wieczornej.
Służba przy ołtarzu to wyraz miłości do Chrystusa
Eucharystycznego, troski o piękno liturgii, zaangażowanie w życie
parafii oraz świadectwo wiary całej rodziny, w której jest ministrant czy
lektor. Zapraszamy.
5. Jak co roku mamy zaproszenie na odpust do Cystersów w
Krakowie-Moglile. Szczegóły na plakacie.
6. Dzisiaj Rada parafialna zbiera pieniądze na dokończenie
budowy naszego kościoła, jego otoczenia i wystroju. «Bóg zapłać» za
wszystkie ofiary.

7. W najbliższym tygodniu na katechezie w klasach 3 szkoły
podstawowej, oraz w klasach 8 i 7 szk. podstawowej będą rozdawane
formularze zgłoszeniowe dla tych uczniów, którzy chcą przygotować
się i przystąpić do I Komunii Świętej i Bierzmowania w naszej Parafii.
Przypominamy zasady obowiązujące w naszej diecezji.
Pierwszym miejscem przygotowania i przyjęcia Sakramentów jest
parafia zamieszkania. Uczniowie, którzy chodzą do szkoły na terenie
naszej parafii mogą poprosić o przygotowanie w naszej parafii, pod
warunkiem spełnienia wszystkich wyznaczonych zadań, min. Msze
święte, spotkania i nabożeństwa w naszym kościele. Zgłoszenia
dokonujemy wraz z rodzicami. Terminy zgłoszeń ogłosimy w przyszłą
niedzielę.
Pierwsza Komunia święta będzie – jak zawsze w naszej parafii w trzecią niedzielę maja, w 2020 roku przypadnie w niedzielę 17 maja.
7. Ogłoszenia różne:
- Miejski Ośrodek Kultury w Mszanie Dolnej zaprasza na Warsztaty
Gospel, w dniach 14-15.09.
- Klinika medyczna Allmedia otwiera nową przychodnię na ul. Orkana
w Mszanie Dolnej
- Inspekcja Weterynaryjna w Limanowej uwrażliwia na zjawisko
wścieklizny i przypomina o obowiązku szczepienia psów

