Księża Pallotyni - Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rynie

OGŁOSZENIA PARAFIALNE - 29.08.2021 XXII Niedziela Zwykła

- W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
- W piątek po porannej Mszy św. odwiedzimy chorych z komunią św.
- Mamy bardzo radosną wiadomość dla dzieci i młodzieży: kończą się wakacje i zaczyna nowy rok
szkolny. Z tej okazji zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców, dziadków, babcie i oczywiście nauczycieli
na Mszę św. w środę 1.09.2021 o g. 8.00
- 1 września to również kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy w tym dniu o
modlitwie w intencji ofiara wszystkich wojen i prośmy też o pokój na świecie.
- W najbliższą sobotę 4.09.2021 r w Ławkach odbędą się gminne dożynki. Zapraszamy na Mszę św.
dziękczynną za tegoroczne plony do Ławek na g. 13.00.
- W niedzielę 5.09.2021 z racji pierwszej niedzieli miesiąca po każdej Mszy św. będzie adoracja
Najświętszego Sakramentu, a po Mszy św. o 12. 00 spotkanie Żywego Różańca.
- Zapraszamy do zamawiania intencji mszalnych na wrzesień i dalsze miesiące.
- Od następnej niedzieli zapisujemy chętnych do sakramentu bierzmowania.
- Dziękujemy mieszkańcom ul. Ratuszowej z parzystych nrów domów za sprzątanie kościoła i ofiary na
kwiaty. Za tydzień o przygotowanie świątyni na niedzielę prosimy mieszkańców ul. Ratuszowej 45a
(klatki I, II i III).

Cytat na tydzień: Bóg jest prawdą. I kto szuka prawdy, ten szuka Boga, choćby o tym nie wiedział.
św. Teresa Benedykta od Krzyża

Niedziela 29.08.2021
8.00

&dagger; Aleksander, Maria, &dagger;&dagger; z rodziny Malców i Kaczanowskich

10.00 &dagger; x. Tadeusz greg.
12.00 O błog. Boże i opiekę NMP dla dzieci i wnuków
18.00 &dagger;&dagger; z rodzin Kryńskich i Kozerów

Poniedziałek 30.08.2021
7.00

O dobrą pracę dla Emilii

18.00 &dagger; x. Tadeusz greg.
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Wtorek 31.08.2021
7.00

O błog. Boże i opiekę M.B. dla Doroty i Ireneusza Prudzyńskich

18.00 &dagger; x. Tadeusz greg.

Środa 1.09.2021
7.00

O błog. Boże i opiekę M.B. dla Bartosza i jego córek

7.00 &dagger; Teresa i Tadeusz Bartkowscy
8.00 O błog. Boże i dobry rok szkolny dla uczniów i nauczycieli
18.00 &dagger; Bronisława i Jan Walinowicz

Czwartek 2.09.2021
7.00

O ochronę przed atakami złego dla Andrzeja

18.00 O błog. Boże i opiekę M.B. dla Jagody z okazji 15 &ndash; tych urodzin

Piątek 3.09.2021
7.00

O szczęśliwy nowy rok szkolny dla Mai

18.00 &dagger; Lucyna Asman

Sobota 4.09.2021
7.00

&dagger; Wacław, Katarzyna Reut od córki i wnuków

18.00 O Boże błog. i opiekę M.B. dla Franciszka z okazji 1. r. urodzin

Niedziela 5.09.2021
8.00

&dagger; Magdalena Bielesta od kolegów z pracy

10.00 &dagger; Marek Asman
12.00 &dagger; Elżbieta Kompatzka
18.00 &dagger; Janina Wroniewicz początek greg.
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