XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.09.2019. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna IX Tydzień Wychowania, który w tym roku przeżywamy pod
hasłem: „Nauczycielu, gdzie mieszkasz”. Niedziela dzisiejsza to także Światowy Dzień Środków
Społecznego Przekazu, dlatego modlimy się szczególnie dzisiaj, aby środki społecznego były
przekazicielami prawdy i budowniczymi miłości i jedności międzyludzkiej. W Hucie
Komorowskiej odbywają się dzisiaj centralne uroczystości XII Dni Kardynała Adama
Kozłowieckiego. Nabożeństwo niedzielne dziś o godz. 1730. Serdecznie dziękujemy zespołowi
„Elegia Strun” z Tarnopola na Ukrainie za przybycie do nas i ubogacenie śpiewem i muzyką
dzisiejszej liturgii i życzymy obfitych Bożych łask.
2. Codziennie w modlitwie polecamy wspólnotę Kościoła opiece św. Aniołów.
3. Jutro – 16.09. – wsp. św. Męczenników: Korneliusza pap. i Cypriana, b. Po Mszy wieczornej
zbiórka dla LSO.
4. We wtorek – 17 września – przypada 80 rocznica zdradzieckiej napaści Rosji sowieckiej na
Polskę. Pamiętajmy w modlitwach o ofiarach tamtych dni. Z racji 17 dnia miesiąca śpiewem
Godzinek o 1730 rozpocznie się nasze comiesięczne Nabożeństwo do Dzieciątka Jezus z Mszą
św. w intencjach powierzonych Dzieciątku Jezus. 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. 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 wraz z rodzicami.
Podczas tego spotkania kandydaci otrzymają specjalne indeksy. Prosimy wszystkich
o wzajemne poinformowanie się i obecność na tym ważnym spotkaniu, rozpoczynającym
pierwszy rok przygotowania do sakramentu bierzmowania.
5. W środę – 18.09. – święto św. Stanisława Kostki, z. – Patrona dzieci i młodzieży. O godz. 1700
cotygodniowa adoracja. O godz. 1900 odbędzie się spotkanie rodziców dzieci klasy III
przystępujących w tym roku szkolnym do I Komunii Św.
6. W czwartek na Mszę św. o godz. 1800 i spotkanie po niej, prosimy kandydatów do
bierzmowania z VII klasy szkoły podstawowej wraz z rodzicami. Spotkanie dla kandydatów
z klasy VIII i I szkoły średniej odbędzie się w środę przyszłego tygodnia.
7. W piątek – 20.09. – wsp. Św. Męczenników Koreańskich.
8. W sobotę – 21.09. – święto św. Mateusza, Ap. i Ew. W sanktuarium św. Józefa w Nisku
odbędzie się I Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn. Rozpoczęcie o godz. 1000, uroczysta Msza św.
o godz. 1130. Gdyby ktoś z mężczyzn był zainteresowany wyjazdem, to prosimy o kontakt
w zakrystii.
9. W przyszłą niedzielę na Jasnej Górze gromadzą się małżeństwa i rodziny na Ogólnopolskiej
Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin.
10. W sobotę – 05 października odbędzie się Pielgrzymka Róż Różańcowych do sanktuarium
św. Jana Pawła II w Staszowie. Zachęcamy do udziału, zapisy na listę w zakrystii.
11. W środę o godz. 1830 w parafii św. Barbary odbędzie się kolejne spotkanie w ramach cyklu
spotkań biblijnych. Centrum Ewangelizacyjne informuje, że spotkanie dla osób dorosłych,
którzy chcą przystąpić do sakramentu bierzmowania odbędzie się 29 września o godz. 1900
w parafii św. Barbary.
12. „Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 15 przy ul. Skalna Góra, m. od 1 - 30 za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 190 zł. Pracowało 5 osób. 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 – 60.
13. Zachęcamy do nabycia oraz czytania prasy katolickiej.

