Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA WIELKI TYDZIEŃ
dodano: 12.08.2017 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XIX TYDZIEŃ ZWYKŁY
PARAFIA PW. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO
SŁUPSK 13 - 20 VIII2017 r. 1.Dzisiajporządek Mszy jak w każdą niedzielę, adoracja Pana Jezusa po Mszy
o godz. 17.00 do godz. 18.50; * dodatkowo &ndash; Msza św. i nabożeństwo fatimskie w 100. Rocznicę
objawień o godz. 20.00 &ndash; przynosimy świece; * ofiary złożone na tacę przeznaczamy na fundację
relikwiarza św. Jana Pawła II oraz kształcenie w diecezji i Wydział Teologiczny w Szczecinie;
PONIEDZIAŁEK: Wspomnienie św. Maksymiliana Kolbego, prezbitera i męczennika, Patrona naszej
diecezji i parafii &ndash; uroczysta Msza odpustowaz wprowadzeniem relikwii św. Jana Pawła II, której
przewodniczył będzie JE Ks. Bp Krzysztof Zadarko, rozpocznie się o godz. 18.00 &ndash; serdecznie
wszystkich zapraszamy; * po Mszy, po krótkim koncercie muzyków z Moskwy, będzie można nabyć płyty
z nagraniami muzyki klasycznej w ich wykonaniu;
WTOREK:Uroczystość Wniebowzięcia NMP &ndash; porządek Mszy jak w niedzielę, obowiązuje nas w tym
dniu udział we Mszy i powstrzymanie się od prac niekoniecznych; * zgodnie z zaproszeniem Księdza
Biskupa na Górze Chełmskiej odbędzie się 21. Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin &ndash; początek o godz.
10.00; * w czasie każdej Mszy błogosławieństwo ziół i kwiatów, wiązanki będzie można nabyć od
wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas &ndash; działkowiczów prosimy o dostarczanie ziół i kwiatów
od poniedziałkowego poranka; * taca na potrzeby kościoła katedralnego w Koszalinie;
ŚRODA: w naszym kościele dzień ewangelizacji z ks. Johnem Bashobora;
CZWARTEK: Wspomnienie św. Jacka, prezbitera; * dzień imienin ks. Jacka &ndash; pamiętajmy o nim w
modlitwie;
SOBOTA:adoracja i spowiedź od godz. 17.00 w kościele dolnym;
NIEDZIELA: Msza św. w intencji małżonkówprzeżywających rocznice swoich ślubów małżeńskich w
sierpniu o godz. 13.00 &ndash; przyjmujemy zgłoszenia; * po Mszy zbiórka ofiar na Chleb św. Antoniego;
2.Parafialny Zespół Caritas zaprasza Fundatorów do przygotowania wyprawek szkolnych w akcji
&bdquo;Tornister pełen uśmiechu&rdquo; &ndash;zostało jeszcze kilkanaście tornistrów - są do
odebrania w zakrystii, przybory szkolne można też złożyć do kosza w kościele &ndash; prosimy o zwrot
tornistrów z wyprawkami do 20 sierpnia i o ich odbiór przez obdarowanych po tej dacie; * w programie
Caritas &bdquo;rodzina rodzinie&rdquo; wspieramy 7 rodzin w Aleppo; * w sobotę 2 września
organizowany jest wyjazd na Lednicę Seniora &ndash; koszt 70.00 zł, zapisy w zakrystii i u ks. Jacka; *
w czasie wakacji kancelaria funkcjonuje bez zmian, okazja do spowiedzi codziennie przy okazji każdej
Mszy, głównie od godz. 17.00; *ksiądz dyżurny jest zawsze do dyspozycji pod numerem 600 262 278; *
do nabycia jest &bdquo;Gość Niedzielny&rdquo;;
Zmarliw tygodniu:
+ Henryk Drewniak l. 85;
+ Regina Żamojdzin l. 85;
+ Wiesław Andrzejczyk l. 63;
+ Czesław Kleban l. 78;
+ Marian Srumiłło l. 89;
+ Włodzimierz Hołub l. 77;
- wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie..
proboszcz,ks. Lucjan Huszczonek

http://kolbe.slupsk.pl
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