OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA - 30.09.2018
1.

Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego…O wizycie papieża na Litwie; 160 lat po
objawieniach Matki Boskiej z Lourdes – historia krok po kroku…

2.

Od jutra rozpoczynamy miesiąc październik – poświęcony Maryi Królowej Różańca Świętego.
Zapraszam do licznego udziału w tej przepięknej modlitwie Maryi o Jezusie. Zapraszam dzieci,
młodzież, rodziców, wszystkich ( w miejscach, gdzie nie ma Mszy świętej spotykamy się o godz.
17.00 z serca kapłańskiego dziękuję osobą, które w tym miejscach przewodniczyć będą w tej
modlitwie.

3.

W tym tygodniu przypada I-szy czwartek, piątek, sobota miesiąca zapraszam do licznego
udziału w liturgii. W piątek po Mszy świętej w Ratnowicach uczcimy relikwie św. Siostry
Faustyny.

4.

W środę w kościele w Jasienicy Górnej o godz. 19.00 spotkanie młodzieży z wolontariuszy, klas
III gim., kl VIII, VII, VI – zapraszam.

5.

W sobotę najbliższą w Jasienicy Górnej od godz. 11.00 na boisku sportowym rozpocznie się
uroczysta Msza święta w I-szą rocznicę dzieła „Różańca do granic” oraz podziękowanie za dar
peregrynacji Pani Fatimskiej w naszych rodzinach. Po Mszy świętej – poczęstunek. Od 13.00
adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele oraz różaniec z procesją Pani Fatimskiej do
granicy z Czechami. Serdecznie wszystkich Parafian i ludzi dobrej woli zapraszam do udziału
w tym dziele, by przez modlitwę różańcową ratować cały świat i naszą ojczyznę,
duchowieństwo i lud wierny od zeświedczenia, konsumbsonizmu, potępienia wiekuistego.
Proszę nadto o osobiste zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu tego dzieła. Przy swoich
posesjach proszę o umieszczenie flagi i odpowiednią dekoracji Maryją w oknach swoich
domów poniewaź jest to święto dla całej rodziny Parafialnej raz jeszcze serdecznie zapraszam.
Szczegółowy plan na plakacie. Proszę zabrać ze sobą przenośne krzesełka.

6.

W poniedziałek prace porządkowe w Jasienicy Górnej przy kościele i nie tylko od godz. 15.00 serdecznie zapraszam.

7.

Bóg zapłać za sprzątanie kościoła, a w najbliższą sobotę proszę:
Ratnowice: Jaskólska Krystyna, Bochniarz Izabela, Moskal Renata
Jasienica Górna: Zawaryńska Jolanta, Łyko Daria, Drygier Marta

Maryjo Królowo
Różańca Świętego
módl się za nami….

