OGŁOSZENIA
(23 Niedziela Zwykła)
08.09.2019 r.
1. W sobotę święto Podwyższenie Krzyża Świętego. Na prośbę ks. Abpa w całej Archidiecezji

odbędzie Modlitwa Różańcowa przy Krzyżu w intencji powołań oraz modlitwy
wynagradzającej za grzechy zobojętnienia w wierze. U nas będziemy odmawiali różaniec po
Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 przy krzyżach misyjnych: w Błażowej, w Błażowej Dolnej
i na Białce. Tych, którzy nie mogą przyjść do kaplicy - zachęcamy do modlitwy w swoich
domach.
2. Także na sobotę zapraszamy kandydatów do bierzmowania z klas pierwszych szkół średnich

wraz z rodzicami na Mszę św. i różaniec do kościoła parafialnego, a po modlitwie na spotkanie
w Domu Parafialnym.
3. Za tydzień w niedzielę wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Odpust w Grzegorzówce - Wólce.

Suma odpustowa o godz. 11.00.
4. Rozpoczynamy spotkania Oazowe w naszej parafii. Dzieci, które już uczęszczały na Oazę

a także chętne od klas III do VI zapraszamy we wtorek na godz. 16.00. Młodzież starszą
zapraszamy w piątek na wspólną koronkę, Mszę św. i spotkanie formacyjne. Wszystkich
Ministrantów i Lektorów zapraszamy na spotkanie do Domu Parafialnego jutro, w poniedziałek
po Mszy św. wieczornej.
5. Rozpoczynamy kolejny cykl spotkań kursu przedmałżeńskiego. W piątek zapraszamy klasy

II szkół średnich. Uczestnictwo w tych katechezach jest obowiązkowe dla młodzieży z naszej
parafii i rozpoczyna się Mszą św. o godz. 18.00.
6. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła Do sprzątania prosimy kolejnych mieszkańców z Bł.

Górnej: p. Janinę Chuchla, p. Halinę Szpunar, p. Joannę Kocój, p. Dorotę Bober
p. Mariolę Rybka, p. Joanne Malawską, p. Elżbietę Szczepan, p. Alicję Początek i pana
Józefa Kocój
7. Przyszła niedziela to trzecia niedziela miesiąca - składka na remont kościoła.
8. Ogłoszenie społeczne: dzisiaj w Zespole Szkół w Błażowej o godz. 12.15 odbędzie się spotkanie

mieszkańców.
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W obecnym numerze Niedzieli warto przeczytać

artykuł: - ,,Polska to Ojczyzna Bohaterów" - obchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej
przerodziły się w piękną, międzynarodową opowieść o Polsce, o bohaterstwie oraz duchowej
sile Polaków. W Gościu Niedzielnym artykuł: ,,Chrześcijanin a wojna" - czy należało bronić
się we wrześniu? Czy Ewangelia pozwala służyć w wojsku? Czy konflikt zbrojny może
prowadzić do dobra? I inne ciekawe artykuły.
10. Intencje Mszalne.

