Ogłoszenia na 9.IX.2018 r. – XXIII niedziela zwykła „B”
Rozpoczynamy dzisiaj VIII Tydzień Wychowania, który będzie przebiegał pod hasłem:
„Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”. Niech będzie to czas szczególnej modlitwy za
wszystkich wychowawców – rodziców, dziadków, nauczycieli i katechetów – aby potrafili
naśladować w swoim powołaniu miłosierną miłość Boga.
Nabożeństwo niedzielne o godz. 17.15. Pomodlimy się Różańcem i powierzymy przez wstawiennictwo Matki Bożej intencje związane w Tygodniem Wychowania. Po Mszy św. o godz.
18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu.
We czwartek (13 września) o godz. 17.00 Różaniec Fatimski. Intencje do modlitwy można
składać do skarbony przy drzwiach wejściowych (zaznaczając, że są na Nabożeństwo Fatimskie). Na zakończenie pójdziemy procesyjnie z figurą MB Fatimskiej.
14 września (piątek) obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W związku z tym
o godz. 17.00 odprawimy Drogę Krzyżową przy stacjach na placu przykościelnym. Msze św.
będą w następującym porządku: 6.30, 9.00, 16.00, 18.00.
W piątek (14 września) po Mszy św. wieczornej (na godz. 19.00) zapraszamy młodzież z III
kl. gimnazjum i z VIII kl. szkoły podstawowej na spotkanie w domu parafialnym. Wiąże się
to z przygotowaniem do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Opiekunem grupy będzie ksiądz
Łukasz.
Wszystkich młodych zapraszamy do udziału w tegorocznym Apelu Młodych - w sobotę, 15
września. Organizujemy wyjazd na to wydarzenie. Zapisy w zakrystii, koszt: 5 złotych.
Szczegółowe informacje można uzyskać u ks. Karola.
Zapraszamy rodziców dzieci klas III szkoły podstawowej na spotkanie organizacyjne w sprawie przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej, w przyszłą niedzielę 16 września, na godz.
16.00 do sali Bożego Miłosierdzia.
Od tego tygodnia wprowadzamy pewne novum w liturgii dni powszednich. Na Mszy św. o
godz. 18.00 będzie głoszona krótka homilia, będąca komentarzem lub wyjaśnieniem do czytań mszalnych. Mamy nadzieję, że ta praktyka będzie dobrze przyjęta oraz posłuży lepszemu
rozumieniu i przyjmowaniu słowa Bożego.
W liturgii Kościoła obchodzimy:
12 września – wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi;
13 września – wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła;
14 września – święto Podwyższenia Krzyża Świętego;
15 września – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej.

