XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

19.09.21

1. Dziś:
- po mszy św. o godz. 11.30 trzecia katecheza chrzcielna dla rodziców
i chrzestnych.
- po mszy św. wieczorowej spotkanie dla kandydatów do bierzmowania
z kl. ósmych i ich rodziców.
2. W czwartek Nowenna przed Jubileuszem 25-lecia Beatyfikacji
Błogosławionych Męczenników Podlaskich.
3. Zapraszamy wszystkich Przedsiębiorców a także osoby aktywne
i przedsiębiorcze, w najbliższy czwartek na Mszę Świętą o godzinie 18:00
a następnie na spotkanie formacyjne, do Parafii św. Jana Pawła II w Sulbinach.
Mszę Świętą odprawi ks. Mariusz Zaniewicz, a także obejmie opieką
duszpasterską spotkanie formacyjne. Temat najbliższego spotkania „Św. Józef
człowiek”.
4. W naszej parafii wznawiamy spotkania Apostolstwa Trzeźwości. Wszystkich,
którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat uzależnień oraz podjąć
modlitwę podczas spotkań formacyjnych zapraszamy serdecznie do sali pod
plebanię w każdy II i IV czwartek miesiąca po Mszy Św. o godz. 18.00.
Najbliższe spotkanie w ten czwartek.
5. Ruch Światło – Życie, scholę dziecięcą, Domowy Kościół, ministrantów
i lektorów, sypaczki i bielanki zapraszamy na Msze Św. inaugurującą nowy rok
formacyjny w piątek o godz. 18.00.
6. W sobotę:
-modlimy się w intencji dzieci nienarodzonych. Adoracja eucharystyczna Dzieła
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego po mszy św. wieczorowej
- Wojownicy Maryi rozpoczynają swoją dalszą formację Mszą Św. o godz. 18.00.
Po Mszy adoracja Najświętszego Sakramentu.
7. W przyszłą niedzielę:
-po mszy św. o godz. 11.30 czwarta katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych
-po mszy o 11.30 spotkanie dla rodziców i dzieci kl. III przed I komunią Świętą.
-do naszej parafii przybędzie kleryk naszego seminarium, taca przeznaczona będzie
na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego.
8. Kino Wilga zaprasza na projekcję filmu ,,Wyszyński - zemsta czy
przebaczenie” To spektakularna filmowa realizacja opowiadająca nieznane
szerszej publiczności losy wojenne księdza porucznika Stefana Wyszyńskiego
jako kapelana Powstania Warszawskiego. Film będzie wyświetlany w Kinie
Wilga" w Garwolinie codziennie od piątku 24.09.21 do wtorku 28.09.21
włącznie o godz. 17:20.
9. Za ofiary składane na organy w kancelarii, na konto parafialne i złożone dziś
na tacę składamy serdeczne ,,Bóg zapłać”.
10. 2 października od godz. 10.00 w Gończycach organizowane jest czuwanie
modlitewne dla Kół Żywego Różańca. Szczegóły podamy w najbliższym
czasie.

11. Przypominamy, że w świątyni obowiązuje nakaz noszenia maseczek i
zachowanie standardów sanitarnych.
12.Pomódlmy się w intencji naszych zmarłych, polecanych w wypominkach:
wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

