Święta Rita i nowi ministranci w naszej parafii
poniedziałek, 04 października 2021 20:01

3 października zagościła do naszej parafii św. Rita.

Ta myśl zrodziła się w naszym Parafialnym Zespole Caritas, by towarzyszyła nam w życiu także
ta, która w rodzinie przeżyła wiele bolesnych doświadczeń, a mimo to uczy, jak dążyć do
świętości w trudnościach. Do inicjatywy Caritasu przyłączyła się cała wspólnota parafialna,
która wsparła to dzieło składając ofiary do puszek. Dzięki tym ofiarom zostały namalowane dwa
obrazy. 3 października zostały one uroczyście poświęcone i zainstalowane przez zastępcę
dyrektora diecezjalnego caritasu ks. Pawła Zazuniaka w kaplicy o 10.00 i w kościele o 11.30.
Bóg zapłać wszystkim za to dzieło. Serdeczne Bóg zapłać składamy autorce obrazów, naszej
parafiance p. Urszuli Gawin z Dziecinowa za żmudną pracę i wielki wkład włożony w powstanie
obrazów. Niech św. Rita wstawia się za naszymi rodzinami.

W tym dniu na Mszy św. o 11.30 do grona ministrantów zostało przyjętych 5 kandydatów, którzy
przygotowywali się do służby pod wodzą ks. Michała, a potem ks. Marcina Dudzińskiego,
opiekuna ministrantów i służby liturgicznej w naszej parafii. Gratulujemy tej zaszczytnej służby,
a rodzicom ministrantów dziękujemy za troskę i zaangażowanie w życie parafii. Życzymy
owocnej służby Bogu, a Pan nich wspiera swoją łaską i prowadzi przez życie.

Także 3 października w kaplicy o 10.00 i w kościele o 11.30 dzieci przyniosły tornistry, plecaki i
przybory szkolne, które zostały poświęcone przez ks. proboszcza.
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Natomiast dzieci klas trzecich przybyły do kościoła o 11.30 wraz ze swoimi rodzicami w ramach
przygotowania do pierwszej spowiedzi i komunii św. W czasie tej Mszy św. zostały poświęcone i
wręczone różańce. Zapraszamy szczególnie w tym Maryjnym miesiącu codziennie wszystkie
dzieci na modlitwę różańcową do kościoła i kaplicy, by różaniec nie był tylko pamiątką i ozdobą,
ale odpowiedzią na apel Maryi: odmawiajcie różaniec.
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