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XXIII NIEDZIELA

ZWYKŁA

9. IX. 2018.

Dziękujemy parafianom z Zofianki Górnej za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty. Nadal
ich prosimy o opiekę nad naszą świątynią.

Spotkanie rodzin modlących się na różańcu za swoich dzieci w poniedziałek o godz.
19.00. W tym dniu prosimy o ile to możliwe aby rodzice przybyli ze swoimi dziećmi.

W czwartek - wspomnienie św. Jana Chryzostoma bpa, dK.

W piątek – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Centralne uroczystości odbywać się
będą w Sanktuarium Świętego Krzyża. Ojcowie Oblaci zapraszają do udziału we Mszy
św. o godz. 12.00.

W piątek odbędzie się „Rowerowa Droga Krzyżowa” do kapliczek Janowskiej Kalwarii
wokół naszego miasta. Rozpoczęcie o godz. 17.00 z parafii św. Jana Chrzciciela.
Wcześniej o godz. 16.30 zbiórka na parkingu przed domem parafialnym w parafii św. Jana
Chrzciciela.

Natomiast Rodzinny Rajd Rowerowy rozpocznie się w sobotę - 15.IX. spod kaplicy św.
Barbary w naszej parafii do parafii św. Stanisława Biskupa w Batorzu. Długość trasy 54
km. Zbiórka przy kaplicy św. Barbary o godz. 8.30. Wyjazd o godz. 9.00. Zapisy do
udziału w rajdzie rowerowym w obu parafiach po każdej Mszy świętej w zakrystii oraz w
dniu wyjazdu.

W niedzielę 16.IX. jak każdego roku przybędą do nas pracownicy Wydawnictwa św.
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Pawła. Będzie można nabyć Pismo św. i jak każdego roku książeczki z liturgią na
każdy dzień nowego roku.

Spotkanie Wspólnoty Biblijnej w czwartek po Mszy św. wieczorowej. Zachęcamy i
zapraszamy wszystkich, którzy chcą bardziej zgłębiać treść Słowa Bożego.

Zapraszamy dziewczynki ze szkoły podstawowej do włączenia się do grona scholi
dziecięcej. Zapraszamy dziewczynki po I Komunii św. Pierwsze spotkanie odbędzie się w
piątek o godz. 17.00.

W niedzielę - 16. IX. Odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę.

W trzecią niedzielę września - 16.IX. – obchodzony jest Dzień Środków Społecznego
Przekazu. Zachęcamy przy tej okazji do korzystania z prasy religijnej przeznaczonej dla
dorosłych i dzieci.

Dziękujemy za bezimienną ofiarę 100.- zł. i ofiarę od państwa Marii i Jana Piecyków
100.- zł. na potrzeby parafii.

W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy Mariana Jonaka. Polećmy go we wspólnej modlitwie.
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