XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 16.09.2012. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna II Tydzień Wychowania, jest to również Światowy Dzień
Środków Społecznego Przekazu. Modlimy się o to, aby media były autentycznym nośnikiem
prawdy, miłości i sprawiedliwości w Polsce i na świecie.
2. Codziennie w modlitwie po Mszy św. polecamy naszą wspólnotę opiece św. Aniołów.
3. Jutro – 17 września – przypada 73 rocznica zdradzieckiej napaści Rosji sowieckiej na Polskę.
Pamiętajmy w modlitwach o ofiarach tamtych dni. Jutro o godz. 1730 rozpocznie się nasze
comiesięczne Nabożeństwo do Dzieciątka Jezus z Mszą św. w intencjach powierzonych
Dzieciątku Jezus. Pamiętajmy jak wiele łask możemy wyprosić u Jezusa dla siebie samych,
naszych rodzin i każdego w potrzebie. Dlatego gorąco zachęcamy do licznego uczestnictwa
w tym nabożeństwie, szczególnie dzieci i młodzież, aby na początku roku szkolnego powierzyły
się Jezusowi, który przyjął postać Dzieciątka. O godz. 1900 spotkanie rodziców dzieci klas II ze
Szkoły Społecznej.
4. We wtorek – 18.09. – święto św. Stanisława Kostki, z. – Patrona dzieci i młodzieży. Na Mszę
św. o godz. 1800 zapraszamy dzieci i młodzież, a szczególnie prosimy o obecność na niej
młodzież klasy II gimnazjum wraz z rodzicami, w ramach przygotowania do Bierzmowania.
O godz. 1700 odbędzie się spotkanie dla chłopców, którzy pragną zostać ministrantami.
Rodziców prosimy, aby zachęcali swe dzieci do włączenia się w życie grup parafialnych.
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu, którą poprowadzi
Koło Przyjaciół RM i róża św. O. Pio. Po Mszy św. wieczorowej spotkanie POAK oraz scholii.
6. W czwartek – 20.09. – wsp. św. Męczenników Koreańskich, Andrzeja, Pawła i Towarzyszy.
Na Mszę św. i spotkanie po niej prosimy młodzież klas III gimnazjum i ich rodziców. To już
ostatni rok przygotowania do bierzmowania, dlatego apelujemy o systematyczne i solidne
uczestnictwo w tychże spotkaniach.
7. W piątek – 21.09. – święto św. Mateusza, Ap. i Ew. O godz. 1700 spotkanie dzieci z Kółka
Dzieciątka Jezus oraz chętnych, które chciałyby do niego przynależeć. O godz. 2000 spotkanie
młodzieży z KSM.
8. W sobotę na godz. 1600, na wspólne spotkanie przy ognisku w parku parafialnym
zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież przynależące do grup parafialnych,
dzieci uczęszczające na świetlicę parafialną oraz te, które chciałyby do niej uczęszczać.
9. W przyszłą niedzielę na Jasnej Górze gromadzą się małżeństwa i rodziny na
Ogólnopolskiej Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin. Gdyby ktoś był zainteresowany udziałem
w tej pielgrzymce, to prosimy o kontakt w zakrystii.
10. Prezydent Miasta oraz Fundacja SOS Życie zapraszają w dniach od 17 do 21 września br.
kobiety w wieku od 25 do 69 roku na bezpłatne badania mammograficzne oraz cytologiczne.
Badania odbywają się w cytomammobusie usytuowanym w Stalach obok Zespołu Szkół. Bliższe
informacje na tablicy ogłoszeń.
11. Zachęcamy do zakupienia płyty DVD z filmem pt. „Matka 24 h”. Film ten ukazuje ciekawe
sceny z nawiedzenia parafii i rodzin przez Obraz Matki Częstochowskiej i zawiera także sceny
z naszej parafii. Film miał swą premierę w programie II TVP w dniu 15 sierpnia, a reżyserem
jego jest Marcin Janos Krawczyk. Cena filmu 20 zł.
12. „Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 8 przy Placu 1000-lecia za pełniony dyżur porządkowy
i ofiarę 140 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 1800. W tym tygodniu
prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 6 przy ul. 1 Maja oraz z I i II klatki bl. nr 7 przy ul. 1 Maja.
12. Zachęcamy do nabycia oraz czytania prasy katolickiej. Jest kolejny numer czasopisma
młodzieżowego „Nasza Droga”. Można również zabrać sobie ze stolika za ławkami kolejny
numer czasopisma „CHiT”. Dzisiejsza niedziela Środków Społecznego Przekazu pragnie nam
także uświadomić, że jedno źródło informacji, a zwykle jest nim telewizja i internet, to za mało,
aby wyrobić sobie pogląd na jakąś sprawę. Człowiek korzystający z mediów nie może ogołocić
się z tego co najcenniejsze, musi najpierw zapytać co mówi na dany temat Chrystus, a dopiero
potem wziąć pod uwagę opinie ludzkie. W kształtowaniu Bożego spojrzenia na życie i jego
problemy pomagają nam media katolickie, zatem korzystajmy także z nich.

