XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 16.09.2018. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejsza niedziela to Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu – modlimy się o to,
aby media służyły budowaniu prawdy, miłości i sprawiedliwości w świecie. O godz. 1700
młodzież naszej parafii przedstawi przygotowany pod kierunkiem ks. Tomasza spektakl
poświęcony św. Stanisławowi Kostce – Patronowi dzieci i młodzieży. Serdecznie zapraszamy
wszystkich, dorosłych i młodych. W kościele św. Barbary dzisiaj o 1500 spotkanie dla
pielgrzymów grupy św. Barbary.
2. Jutro przypada 79 rocznica zdradzieckiej napaści Rosji sowieckiej na Polskę. Pamiętajmy
w modlitwach o ofiarach tamtych dni. Godzinkami o 1730 rozpocznie się nabożeństwo do
Dzieciątka Jezus. Msza św. o godz. 1800 w intencjach poleconych Bożemu Dziecięciu, po niej
koronka i błogosławieństwo indywidualne figurką. O godz. 1900 odbędzie się spotkanie
rodziców dzieci klasy III przystępujących w tym roku szkolnym do I Komunii Św.
3. We wtorek – 18.09. – święto św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. Na Mszę
św. o godz. 1800 inaugurującą kolejny rok przygotowania do sakramentu bierzmowania,
prosimy młodzież klasy III gimnazjum oraz I szkoły średniej, która nie przystąpiła jeszcze do
bierzmowania. Prosimy o obecność wraz z rodzicami. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie
formacyjne. Sakrament Bierzmowania dla tej grupy odbędzie się na wiosnę 2019 roku.
Prosimy także o obecność te osoby, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania, a chciałyby
do niego przystąpić.
4. W środę o godz. 900 Msza św. z okazji Jubileuszu 25 – lecia placówek WTZ i OREW. O godz.
1700 cotygodniowa adoracja. Na Mszę św. o godz. 1800 i spotkanie po niej, prosimy
kandydatów do bierzmowania z VII i VIII klasy szkoły podstawowej wraz z rodzicami.
5. W czwartek – 20.09. – wsp. Św. Męczenników Koreańskich. Na Mszę św. o godz. 1800
i pierwsze spotkanie informacyjno - formacyjne po niej, prosimy kandydatów do
bierzmowania z VI klasy szkoły podstawowej z terenu naszej parafii. Zapraszamy także
rodziców na to spotkanie. Podczas niego kandydaci otrzymają specjalne indeksy. Prosimy
wszystkich o wzajemne poinformowanie się i obecność na tym ważnym spotkaniu,
rozpoczynającym pierwszy rok przygotowania do sakramentu bierzmowania.
6. W piątek – 21.09. – święto św. Mateusza Ap. i Ew.
7. W sobotę – 22.09. – odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka do Patronów naszej diecezji w
Krakowie i Jędrzejowie. Gdyby ktoś chciał wziąć w niej udział, to można jeszcze dzisiaj zapisać
się na listę w zakrystii. Koszt 40 zł. Wyjazd w sobotę ok. godz. 520 z parkingu przy MOSiRze.
8. W przyszłą niedzielę na Jasnej Górze odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw
i Rodzin. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
9. Przypominamy paniom o możliwości skorzystania z bezpłatnych badań mammograficznych
i cytologicznych, które odbywają się na Pl. Bartosza Głowackiego. Również organizatorzy akcji „Zadbaj
o zdrowie” zapraszają w dniu 19 września / środa/ o godz. 1000 do świetlicy Caritas na bezpłatne
spotkanie dotyczące skutecznego leczenia stawów, kręgosłupa i innych schorzeń. Każdy z obecnych
będzie mógł skorzystać z refundowanych zabiegów i porad. Zaproszenia można zabrać sobie ze stolika
za ławkami.
10. W środę o godz. 1830 w parafii św. Barbary odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach cyklu
spotkań biblijnych. Temat spotkania: „Dlaczego Pismo św. jest święte?”.
11. „Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 3 przy ul. Narutowicza za pełniony dyżur porządkowy i ofiarę
150 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w piątek o godz. 7 00. W tym tygodniu prosimy
o taki dyżur parafian z bl. nr 1 przy ul. Armii Krajowej. Dziękujemy także tym Paniom, które
dodatkowo sprzątały świątynię w tym tygodniu.
12. Zachęcamy do nabycia oraz czytania prasy katolickiej.

