XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.09.2013. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna III Tydzień Wychowania, który w tym roku przeżywamy pod
hasłem: „Wychowujmy do wartości. Aby życie budowali na Skale”. Niedziela dzisiejsza to także
Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Dzisiaj również poprzez posługę ks. Jana Dąbala
inicjujemy bezpośrednie przygotowanie do czekających nas w listopadzie Misji Świętych.
Dziękujemy ks. Janowi za obecność i posługę słowa. Nabożeństwo niedzielne dziś o godz. 1730.
2. Codziennie w modlitwie po Mszy św. polecamy wspólnotę Kościoła opiece św. Aniołów.
3. Jutro na spotkanie po Mszy św. wieczorowej prosimy mężczyzn przynależących do róży św.
Józefa. Spotkanie odbędzie się w świetlicy parafialnej.
4. We wtorek – 17 września – przypada 74 rocznica zdradzieckiej napaści Rosji sowieckiej na
Polskę. Pamiętajmy w modlitwach o ofiarach tamtych dni. O godz. 1700 modlitwa SKC. Z racji
17 dnia miesiąca 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 zachęcamy matki w
stanie błogosławionym oraz dzieci i młodzież, aby na początku roku szkolnego powierzyły się
Jezusowi, który przyjął postać Dzieciątka.
5. W środę – 18.09. – święto św. Stanisława Kostki, z. – Patrona dzieci i młodzieży. O godz. 1700
cotygodniowa adoracja, którą poprowadzi KPRM i róża św. O. Pio. Na Mszę św. o godz. 1800
zapraszamy dzieci i młodzież, a szczególnie prosimy o obecność na niej młodzież klasy III
gimnazjum wraz z rodzicami. To już ostatni rok przygotowania do bierzmowania, dlatego
apelujemy o systematyczne i solidne uczestnictwo w tychże spotkaniach. Po Mszy św. spotkanie
POAK oraz scholii parafialnej.
6. W czwartek na godz. 1630 zapraszamy chłopców, którzy pragną służyć przy ołtarzu jako
ministranci. Na Mszę św. i spotkanie w ramach przygotowania do Bierzmowania prosimy
młodzież klasy II gimnazjum oraz ich rodziców. Po Mszy św. wieczorowej spotkanie oazowe.
7. W piątek – 20.09. – wsp. św. Męczenników Koreańskich, Andrzeja, Pawła i Towarzyszy.
O godz. 1700 spotkanie dzieci z Kółka Dzieciątka Jezus oraz chętnych dzieci, które chciałyby do
niego przynależeć. Po Mszy św. spotkanie młodzieży z KSM.
8. W sobotę – 21.09. – święto św. Mateusza, Ap. i Ew.
9. W przyszłą niedzielę na Jasnej Górze gromadzą się małżeństwa i rodziny na Ogólnopolskiej
Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin.
10. Zapraszamy młodzież naszej parafii do udziału w Diecezjalnym Spotkaniu Młodych, które
odbędzie się od 20 do 22 września w Nisku. Dziś ostatni dzień zapisów. Chętnych prosimy
o zabranie z zakrystii formularzy zgłoszeniowych. Informacja o godzinie wyjazdu zostanie
podana wyjeżdżającym do środy.
11. W sobotę 28 września organizujemy pielgrzymkę do Muzeum kard. A. Kozłowieckiego
w Hucie Komorowskiej, do sanktuarium Matki Bożej w Ostrowach Tuszowskich oraz do
Rzeszowa, gdzie nawiedzimy sanktuarium MB Rzeszowskiej oraz Ogrody Bernardyńskie.
Wyjazd o godz. 800 z pod kościoła. Koszt 20 zł. Zapisy chętnych w zakrystii.
12. Zachęcamy do zakupienia płyty DVD z filmem pt. „Matka 24 h”. Film ten kilkakrotnie
nagradzany w tym roku, oparty na wydarzeniach obecności Jasnogórskiego Obrazu Matki Bożej
podczas nawiedzenia w parafiach i polskich rodzinach, zawiera także sceny z naszej parafii.
Reżyserem tego filmu jest utalentowany reżyser Marcin Janos Krawczyk. Cena filmu 15 zł.
13. „Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 14 przy ul. Skalna Góra, m. od 16-30 za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 150 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 7 00.
W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 31 – 45.
14. Zachęcamy do nabycia oraz czytania prasy katolickiej. Jest kolejny numer czasopisma
młodzieżowego „Nasza Droga”, który można sobie zabrać. Dzisiejsza niedziela Środków
Społecznego Przekazu pragnie nam także uświadomić, jak ważne w kształtowaniu naszego
myślenia, a przez to i naszej postawy są media. Pamiętajmy, że o formowaniu Bożego spojrzenia na
życie pomagają nam media katolickie, zatem korzystajmy także z nich.

