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1. Ks. Sławomir Cieślak, pełniący od trzech lat posługę duszpasterską w naszej pa-

rafii został mianowany przez Ks. Kardynała Kazimierza Nycza z dniem 17 sierp-

nia  proboszczem parafii  Nawiedzenia Najświętszej  Maryi  Panny  w Zaborowie.

Dziękujemy ks. Sławomirowi za pracę w parafii na Kole, gratulujemy awansu i życzymy

sukcesów i satysfakcji z pasterskiej posługi proboszcza w nowej wspólnocie parafial-

nej.

2. Władza Archidiecezjalna mianowała z dniem 27 sierpnia br.  Ks. Andrzeja Kamińskie-

go wikariuszem w naszej parafii.  Posługę duszpasterską ks.  Andrzeja zawierzamy

Matce Najświętszej i św. Józefowi i życzymy aby dobrze czuł się w naszej wspólnocie. 

3. Nieszpory dziś o godz. 1815.

4. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

 Bractwo Adoracyjne w piątek na Mszy św. o godz. 1900. Po Mszy św.

       spotkanie koordynatorów.

5. Wznawiamy od września Msze św. w dni powszednie rano o godz. 700 oraz w piątki o

godz. 1500.

6. Pierwszy piątek miesiąca przypada w tym tygodniu.  Spowiadamy podczas wszyst-

kich Mszy św. i po południu od godz. 1700.

7. W związku z pierwszą sobotą miesiąca czuwanie maryjne po Mszy św. o godz. 1900

do Apelu Jasnogórskiego o godz. 2100.

8. Konferencje dla narzeczonych rozpoczną się w poniedziałek 4 września w sali św. Jó-

zefa o godz. 2000.
9. „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duszpasterska, którą można podjąć podpisując de-

klarację wyłożoną przy wyjściu  z kościoła. Polega ona na trzydziestu minutach modli -

twy  adoracyjnej  raz  w miesiącu  w  kaplicy  M.B.  Częstochowskiej,  będącej  wyrazem

wdzięczności i  dziękczynienia za Jubileusz 30-lecia wieczystej,  całodobowej adoracji

Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni. Podpisane deklaracje można przynosić

do zakrystii, bądź pozostawić na którymś z bocznych ołtarzy w kościele.

10.Są wolne intencje Mszy św. w najbliższym czasie. Osoby zainteresowane zapraszamy

do zakrystii.



11. Jako wspólnota parafialna łączymy się w duchu i modlitwie z naszymi Siostrami i Brać-

mi – ofiarami klęsk żywiołowych w naszej ojczyźnie.  Jednocześnie odpowiadając na

apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ks. abpa Stanisława Gądeckiego

o konkretną pomoc dla poszkodowanych zbieramy dziś na ten cel ofiary pieniężne

do puszek  po Mszach św. przed kościołem.

12. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli”  rozprowa-

dzają dziś ministranci po Mszach św. Cena tygodnika to 5 zł. plus dobrowolna ofiara na

druk kolorowej wkładki i fundusz ministrancki.

13. Nowy numer Koła św. Józefa można nabyć dziś przed kościołem.

14. W minionym ……


