OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
(13 września 2020 r.)
1. Dziś (w Niedzielę 13 września) wypada kolejne Nabożeństwo Fatimskie.
Zapraszamy wszystkich na Mszę św. o godz. 18:00, a następnie na modlitwę
różańcową.
2. W poniedziałek 14 września wypada Święto Podwyższenia Krzyża świętego. Msza
św. będzie sprawowana o godz. 7:30.
3. Spotkania przygotowujące do sakramentu Pierwszej Komunii świętej, będą się w
tym tygodniu odbywały po Mszy św. wieczorowej, tj. około godz. 18:30 w
następującym porządku:
 w poniedziałek 14.09 i środę 16.09 – dzieci z klasy IV B i z Łochowa Fabrycznego;
 we wtorek 15.09 i czwartek 17.09 – dzieci z klasy IV A.
4. Spowiedź dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii świętej oraz ich
rodziców będzie miała miejsce w piątek 18.09. Zapraszamy wszystkich już na godz.
18:00 na Mszę św., po której rozpocznie się nabożeństwo pokutne połączone z adoracją,
w czasie, której odbędzie się spowiedź.
5. Wszystkich ministrantów zapraszamy na kolejną zbiórkę. Spotkanie odbędzie się w
środę 16 września o godz. 17:00.
6. Egzamin poprawkowy przed przystąpieniem do sakramentu bierzmowania,
odbędzie się w sobotę 19 września o godz. 9:00.
7. Pierwsza Komunia Święta w naszej parafii będzie sprawowana w przyszłą
niedzielę 20 września. Z tego powodu nastąpi zmiana w porządku sprawowanych
Mszy świętych. Msza św. o godz. 8:00 będzie sprawowana w kaplicy w Łochowie
Fabrycznym, zaś w kościele w Kamionnej Msze św. pierwszokomunijne będą
sprawowane o godz. 10:00 i 12:00. Msza św. wieczorna, sprawowana będzie jak
zwykle o 18:00.
 Zachęcamy, aby osoby, których rodziny nie celebrują Pierwszej Komunii św.,
przyszły w tym dniu, na Mszę św. na godz. 8:00 do kaplicy lub 18:00 do
Kamionnej, aby nie powodować tłumu w kościele;
 Informujemy również, że ławki w nawie głównej, będą zarezerwowane dla
rodziców dzieci Pierwszokomunijnych oraz ich rodzeństwa, dziadków i rodziców
chrzestnych. Prosimy o uszanowanie tego porządku rzeczy i nie zajmowania
miejsc w zarezerwowanych ławkach.
8. Mieszkańcom Lasek dziękujemy za reprezentowanie naszej parafii na tegorocznych
dożynkach diecezjalnych w Jabłonnie Lackiej. Jednocześnie ostatniej części
mieszkańców z Lasek, dziękujemy za kwiaty do kościoła.

