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Podstawą do wystawienia jakiegokolwiek dokumentu w kancelarii jest przynależność do parafii Ojca Pio,
co potwierdza Wizyta Duszpasterska zwana &bdquo;KOLĘDĄ&rdquo;. KOLĘDA tel. 22 4934568 lub
email parafia@opio.plJeżeli ksiądz nas ominął lub byliśmy nieobecni.prosimy pozostawić adres i numer
tel. do oddzwonienia. Pozdrawiam ks. Ignacy
XXVI Niedziela Zwykła26.09.2021. r. 1.Zapraszamy do
lektury prasy katolickiej. Znajdziemy ja na stoliku przy wyjściu.2. Dziś po Mszy o g.15.00 nastąpi
wystawienie Najświętszego Sakramentu &ndash; adoracja i Koronka do Bożego Miłosierdzia. O g. 17.45
zapraszamy na wspólny różaniec.3. Październik to czas Różańca. W naszej parafii codziennie odmawiamy
różaniec po Mszy o g. 8.00 a wieczorem po Mszy o g. 19.00. W niedzielę o g. 17.45. Dzieci mają swoje
spotkania różańcowe od poniedziałku do piątku o g. 18.00 w kaplicy. W piątki o g. 20.30 zapraszamy
młodzież na ich modlitwę różańcową.4. Najbliższy Piątek to pierwszy piątek miesiąca. Spowiadamy na
każdej Mszy Św. Wieczorem od g. 17.00. Msza dla dzieci o g. 18.00, o g. 19.00 dla dorosłych potem
adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec i Msza dla młodzieży o g. 21.00.5. W sobotę po Mszy o g.
8.00 różaniec przebłagalny za grzechy przeciwko Bogu i jego Matce.6. W piątek o g. 19.30 pierwsze
formacyjne spotkanie w Kaplicy dla młodzieży przygotowującej się do S. Bierzmowania połączone ze
spowiedzią i Mszą Św.7. We wtorek o g. 20.00 spotkanie wspólnoty młodzieżowej. Wszystkich chętnych
zaprasza ks. Marek i siostra Agnieszka.8. Jutro w poniedziałek zapraszamy na spotkanie ministrantów o
g. 18.00 młodszych, o g. 20.00 starszych. Zapraszamy też wszystkich chłopców którzy chcą zostać
ministrantami na g. 18.00.9. We wtorek po Mszy o g. 19.00 zapraszamy na spotkanie formacyjne Grupy
Ojca Pio.10. W tym tygodniu przypada wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus. To święta, która
powiedziała, że &bdquo;Po swojej śmierci, sprawię, że na ziemie spadać będzie deszcz róż&rdquo;. W
najbliższy czwartek zapraszamy na Mszę św. o g.19.00 połączoną z modlitwa zwana &bdquo;Wieczorem
róż&rdquo;.11. Dziś przez cały dzień zapraszamy do stoiska z dobrą książka katolicką księgarni z ulicy
Miodowej. Odnajdziemy ja po prawej stronie wychodząc z Kościoła.12. Wszystkie dzieci zapraszamy do
kosza z lizakami który odnajdziemy przy ołtarza Ojca Pio .
WIZYTA DUSZPASTERSKA 2020/21.Brak systematycznej kolędy ze względy na zagrożenie zdrowia.
Jeżeli Ktoś bardzo pragnie gościć księdza w swoim domu, to prosimy o umawianie się indywidualnie z
wybranym Duszpasterzem.
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