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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1 WRZEŚNIA 2019
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego,
ustanowiony przez papieża Franciszka.
Niech zewnętrznym wyrazem naszej
modlitwy będzie troska o nasze najbliższe otoczenie.
2. Dziś przypada w naszej Parafii Adoracja najświętszego Sakramentu. Okazja do
adoracji Pana obecnego w Eucharystii po Mszy o godz. 9.00, oraz po zakończeniu
Mszy o godz. 11.00 aż do nieszporów o godz. 15.30. Serdecznie zapraszamy do cichej
modlitwy, zawierzenia naszej parafii, domu misyjnego i wszystkich, którzy nawiedzają
nasz kościół Bożemu miłosierdziu.
3. W naszej Wspólnocie Domu Misyjnego i Parafii Świętej Małgorzaty serdecznie
witamy o. Jana Pilka SVD. Jego posługę i obecność zawierzamy opiece patronki tego
miejsca, św. Małgorzacie, prosząc za jej wstawiennictwem o Boże błogosławieństwo i
potrzebne łaski dla niego.
4. W poniedziałek 2 września – rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Polecamy
wszystkich uczniów, nauczycieli, wychowawców, katechetów i pracowników Oświaty
Bożej Opatrzności.
5. W tym tygodniu przypadają I Czwartek, I Piątek i I Sobota miesiąca. Zachęcamy do
uczestnictwa w tradycyjnych nabożeństwach, odprawianych w te dni. Spotkanie Koła
Żywego Różańca w I-szą Sobotę, 7. Września o godz. 15.00.
6. Przypominamy, że w naszym kościele sakrament pokuty sprawowany jest zawsze
15 minut przed Mszą Świętą.
7. W sobotę 7 września – Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet do sanktuarium MB
pokornej w Rudach. Msza św. W sanktuarium o godzinie 11.00.
8. W przyszłą niedzielę, 8 września, będziemy świętować Uroczystość Narodzenia
NMP. Dla naszego Zgromadzenia jest to święto patronalne i jednocześnie rocznica
założenia. W tym dniu na mszy o godz. 11.00 będziemy dziękować Bogu za dar 65. lat
życia konsekrowanego o. Huberta Lupy SVD, dziękując za czas Jego posługi i prosząc
o Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia.
9. W tym tygodniu, we wtorek 3 sierpnia, przypada wspomnienie św. Grzegorza
Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.
10. Dziękujemy wszystkim, którzy w minionym tygodniu troszczyli się o nasze
Wzgórze, Dom misyjny i Parafię wraz z cmentarzem.
11. Wszystkim Parafianom i Gościom na wzgórzu św. Małgorzaty życzymy
błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia.
12. Jak co roku pomiędzy 12 a 15 września, wyruszymy z naszej Parafii na doroczną
pielgrzymkę na Górę Św. Anny. Szczegóły w gablocie, zapisy w kancelarii, u p.
Barbary Tomaszewskiej.

