OGŁOSZENIA PARAFIALNE

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 22 września 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Odczytana dzisiaj Ewangelia zachęca nas do refleksji nad naszym stosunkiem do dóbr
doczesnych. Prawdziwa wolność serca, którą proponuje i ofiarowuje nam Chrystus, pozwala
nam bezpiecznie korzystać z ziemskich dóbr, nie zatracając jednocześnie wrażliwości na
drugiego człowieka i sprawy duchowe.

2. Młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania zapraszam na spotkanie w
niedzielę 29 września o godz.11.30.

3. W poniedziałek 30 września na godzinę 20.00 zapraszam mężczyzn na mszę św. Pół
godziny przed mszą św. modlitwa różańcowa. Mszy św. będzie przewodniczył ks. Andrzej
Marmurowicz – diecezjalny duszpasterz członków żywego różańca. Serdecznie zapraszam.

4. W tym tygodniu w poniedziałek wspominamy św. Pio z Pietrelciny, wytrwałego spowiednika i
kierownika duchowego. Zachęcam do korzystania z sakramentu pokuty w naszej świątyni w dni
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powszednie codziennie przed mszą św. wieczorną.

6. Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę po mszy św. wieczornej. O godzinie
20.00 modlitwa różańcowa.

7. Zapraszam do nabywania prasy katolickiej. Szczególnie polecam Przewodnik Katolicki.

8. Solenizantom i jubilatom życzę wszelkiego błogosławieństwa i pogody ducha.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
- 23 IX – św. Pio z Pietrelciny (1887-1968), prezbiter, kapucyn, stygmatyk, obdarzony
zdolnością czytania w ludzkich sercach i bilokacją,
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- 27 IX – św. Wincenty à Paulo (1581-1660), francuski kapłan, opiekun ubogich i założyciel
Zgromadzenia Księży Misjonarzy,
- 28 IX – św. Wacław (ok. 907-929), książę czeski, propagator chrześcijaństwa, męczennik.

DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 15 września 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni
modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Został on ustanowiony jako wyraz troski o dobro
młodzieży i dzieci, a także, aby zwrócić uwagę ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania
młodego pokolenia do wartości. Podejmując tę inicjatywę, trwajmy na osobistej i wspólnotowej
modlitwie za dzieci, młodzież, polskie szkoły i rodziny.

2. Kościół przeżywa dzisiaj również dzień modlitwy w intencji środków społecznego przekazu.
Prośmy o rzetelność i poszanowanie chrześcijańskich wartości dla wszystkich pracowników
mediów. Zachęcam do korzystania z szerokiej oferty wydawnictw i mediów katolickich.
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4. W nowym roku duszpasterskim rozpoczynamy przygotowania do sakramentów I Komunii św.
i bierzmowania.

Spotkanie dzieci i rodziców przygotowujących się do uroczystości I Komunii św.
odbędzie się
w niedzielę 22 września o godzinie 11.30.

Spotkanie młodzieży, która pragnie przyjąć sakrament bierzmowania, zapraszam w niedzie
lę 29 września o godzinie 11.30.
Do sakramentu przygotowuje się młodzież klas VIII, I i II szkoły średniej. Jest to trzyletni cykl
przygotowań.

5. Modlitwa różańcowa w środę o godzinie 20.00. Tym razem na modlitwę zapraszam do
kaplicy sióstr Pasterek.

6. W tym tygodniu od 16.09 do 20.09. msze św. będę sprawował poza parafią. W tym tyg
odniu nie będzie również czynne biuro parafialne
. Bardzo ważne sprawy proszę zgłaszać do ks. dziekana Mirosława Goślinowskiego w
Niemczu.
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5. Wszystkich solenizantów i jubilatów zapewniamy o modlitewnej pamięci i składamy najlepsze
życzenia.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
- 16 IX – św. Korneliusz (zm. ok. 253), papież, i św. Cyprian (210-258), biskup,
- 18 IX – św. Stanisław Kostka (1550-1568), młody polski jezuita, patron polskiej młodzieży,
- 20 IX – święci Andrzej Kim Tae-gŏn, Paweł Chŏng Ha-sang i Towarzysze, męczennicy
Kościoła koreańskiego z lat 1839-1867,
- 21 IX – św. Mateusz (I w.), Apostoł i Ewangelista, świadek Chrystusa w Etiopii.
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