Franciszkanie w Pieńsku

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
25. NIEDZIELA ZWYKŁAOGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 24.09.2017 r.1.
Dziś o godz. 1730
zapraszamy na nieszpory. Na godz. 1900 zapraszamy Rodziców i Chrzestnych na katechezę przed
chrztem dziecka do salki parafialnej.2.
W przyszłą niedzielę &ndash; 1.10. &ndash; z okazji
zbliżającej się uroczystości św. Franciszka, Patrona naszej Parafii zapraszamy wszystkich Parafian na
festyn rodzinny, który rozpocznie się po Mszy św. o godz. 1130 (czyli ok. godz. 1230). Będzie to czas
wspólnej radości, planujemy konkursy plastyczne, muzyczne i sportowe, zabawy, skakańce i ciepłą
grochówkę. Zakończymy błogosławieniem zwierząt o godz. 1500. Bardzo prosimy chętnych o upieczenie i
ofiarowanie biesiadnikom ciast na dzień 1.10.3.
O. Daniel zaprasza w sobotę &ndash; 30.09,
wszystkich chętnych, do pomocy w krojeniu produktów potrzebnych do przygotowania pysznej
grochówki, na festyn parafialny. Zapraszamy panie i panów z własnymi nożami i deskami do krojenia do
salki parafialnej start najbliższa sobota g. 9.00.4.
Informujemy, że za tydzień nastąpi przesuniecie 15
minutowe Mszy św. z g. 1115 o na g. 1130. Msza św. przeznaczona dla dzieci będzie o g. 1000.5.
Przy naszej Parafii działa grupa Anonimowych Alkoholików. Osoby zainteresowane zapraszamy na
spotkania w każdą niedzielę o godz. 1900 w małej salce z tyłu klasztoru. Grupę prowadzi terapeuta ze
Zgorzelca oraz o. Jakub Pałuska.6.
Wychodząc z kościoła możemy nabyć prasę:
&bdquo;Niedzielę&rdquo; i &bdquo;Gościa Niedzielnego&rdquo;. W &bdquo;Gościu&rdquo; polecamy
artykuły:·
O małżonkach, którym rozpadło się małżeństwo, a oni pomimo tego, że cały świat mówi
im, że mąż czy żona nie wrócą i powinni sobie znaleźć kogoś innego, jednak w samotności czekają. Bo
&ndash; jak mówią &ndash; ślubowali wierność &bdquo;w dobrej i złej doli&rdquo;.·
o tym, że
pijaństwo jest ukrytą formą satanizmu;·
jak się robi jezioro? Pod Bełchatowem powstaje
gigantyczny zbiornik, który zmieści pięć razy więcej wody niż Śniardwy i będzie najgłębszym jeziorem
Polski.7.
W najbliższym tygodniu będziemy przeżywać w liturgii Kościoła:·
w poniedziałek
&ndash; 25.09. &ndash; wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, Prezbitera;·
w środę &ndash;
27.09. &ndash; wspomnienie św. Wincentego a Paulo, Prezbitera;·
w piątek &ndash; 29.09.
&ndash; święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała;·
w sobotę &ndash; 30.09.
&ndash; wspomnienie św. Hieronima, Prezbitera i Doktora Kościoła.
8. &bdquo;Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko&rdquo;, bo On jest
dobry i każdego z nas pragnie tak samo hojnie obdarowywać. Niech Jego dobroć towarzyszy Waszej
pracy i nauce w nadchodzącym tygodniu.
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