Ogłoszenia na 11.IX.2022 r. – XXIV niedziela zwykła „C”
Rozpoczynamy dzisiaj XII Tydzień Wychowania. Niech będzie to czas szczególnej modlitwy
za wszystkich wychowawców: rodziców, dziadków, nauczycieli i katechetów, aby troszczyli
się o pełny (także duchowy) rozwój dzieci i młodzieży.
Nabożeństwo niedzielne o godz. 17.15. Odmówimy Różaniec. Po Mszy św. o godz. 18.00
adoracja Najświętszego Sakramentu.
W wtorek (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 (środa) 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 czwartek (15 września) rozpocznie się w naszej parafii „Kurs Alfa”. To forma rekolekcji
ewangelizacyjnych. Pierwsze spotkanie rozpocznie się o godz. 18.00 w domu parafialnym.
Kurs będzie prowadzony przez Wspólnotę „Światło Pana”. Numery telefonów do zapisów
i uzyskania informacji podane są na plakacie w gablocie. Serdecznie zapraszamy.
Ojcowie Oblaci zapraszają do nawiedzenia sanktuarium na Świętym Krzyżu z racji uroczystości odpustowych (od 11 do 18 września).
W związku z Świętokrzyskim Odpustem zapraszamy na dwie pielgrzymki. W piątek (16
września) wieczorem na coroczne pielgrzymowanie Akcji Katolickiej. W sobotę (17 września) na Pielgrzymkę Rycerstwa Niepokalanej.
W sobotę (17 września) o godz. 11:00 zapraszamy na spotkanie ministrantów (dom parafialny).
W przyszłą niedzielę (18 września) na Mszę św. o godz. 11.00 zapraszamy dzieci z kl. III i
ich rodziców. Po Eucharystii będzie spotkanie w związku z przygotowaniem do uroczystości I
Komunii św. Na tą Mszę św. zapraszamy też najmłodszych uczniów (0 i I klasy) i prosimy o
przyniesienie tornistrów i przyborów szkolnych - poświęcimy je w czasie liturgii. 18 września
przypada święto św. Stanisława Kostki, Patrona Polski, ale także Patrona dzieci i młodzieży.
We wspólnej modlitwie będziemy prosić dla nich przez wstawiennictwo Świętego Patrona o
Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego.
W liturgii Kościoła obchodzimy:
13 września – św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła;
14 września – święto Podwyższenia Krzyża Świętego;
15 września – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej;
16 września – św. Korneliusza, papieża i św. Cypriana, biskupa męczenników;
18 września – święto św. Stanisława Kostki, zakonnika; Patrona Polski oraz Patrona dzieci i
młodzieży.

