Ogłoszenia na 13.IX.2020 r. – XXIV niedziela zwykła „A”
Gościmy w naszej wspólnocie o. Wojciecha Kozłowicza, salezjanina i misjonarza w Zambii.
Dziękujemy za głoszone słowo Boże. Po każdej Mszy św. można wesprzeć misyjną posługę
o. Wojciecha.
Rozpoczynamy dzisiaj X Tydzień Wychowania, któremu towarzyszy hasło: „Budujmy więzi”. 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.
Dzisiaj 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.
Po Mszy św. o godz. 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu.
14 września (poniedziałek) 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.
Ojcowie Oblaci zapraszają do nawiedzenia sanktuarium na Świętym Krzyżu z racji uroczystości odpustowych (od 13 do 20 września).
W czwartek (17 września) obędzie się zbiórka elektroodpadów (zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego). Można je dostarczyć na plac przy plebanii od rana do godz. 14.00.
Odzysk surowców z demontażu zebranego sprzętu pozwala na gromadzenie środków finansowych, dzięki którym wsparcie trzymują Polscy Misjonarze.
18 września (piątek) przypada święto św. Stanisława Kostki, Patrona Polski, ale także Patrona
dzieci i młodzieży. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00 rodziców, nauczycieli i wychowawców, oraz oczywiście dzieci i młodzież. Chcemy we wspólnej modlitwie prosić przez
wstawiennictwo Świętego Patrona o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego. Szczególnie też zapraszamy najmłodszych uczniów (0 i I klasy), prosimy o przyniesienie tornistrów
i przyborów szkolnych, poświęcimy je podczas Mszy św.
Na Mszę św. o godz. 18.00 w piątek zapraszamy również kandydatów do sakramentu bierzmowania. Po Eucharystii odbędzie się spotkanie, na którym podane zostaną ważne informacje.
W sobotę, z racji 19 dnia miesiąca, na zakończenie Mszy św. o godz. 18.00 pomodlimy się
przez wstawiennictwo bł. księdza Jerzego Popiełuszki i będzie błogosławieństwo relikwiami.
W liturgii Kościoła obchodzimy:
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;
19 września – wspomnienie św. Januarego, biskupa i męczennika.

