
Ogłoszenia na 17.IX.2017 r. – XXIV niedziela zwykła „A” 

Nabożeństwo niedzielne o godz. 17.15. Pomodlimy się oddając cześć Najświętszemu Sercu 

Pana Jezusa. Polecać będziemy Bożej opiece dzieci i młodzież, których też zapraszamy na tą 

wspólną modlitwę. 

Po Mszy św. wieczornej, o godz. 19.00, zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu. 

18 września (poniedziałek) 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 zapraszamy najmłodszych uczniów (0 i I klasy), prosimy o przyniesienie torni-

strów i przyborów szkolnych, poświęcimy je podczas Mszy św. 

Wszystkich chcących wziąć udział w tegorocznym przygotowaniu do sakramentu bierzmo-

wania, zapraszamy na pierwsze spotkanie w najbliższy piątek (22 września) na godz. 19.00 do 

domu parafialnego. 

Wszystkie dzieci za szkoły podstawowej zapraszamy do udziału w spotkaniu Oazy Dzieci 

Bożych. Chcemy przez wspólną modlitwę i zabawę poznawać Pana Boga oraz otwierać się na 

innych ludzi. Spotkania odbywają się w soboty o godz. 10.00 w domu parafialnym. 

Zapowiadany KURS ALFA rozpocznie się dwa tygodnie później tzn. we wtorek – 3 paź-

dziernika. Spotkania poprowadzą osoby z Wspólnoty Światło Pana. Szczegółowe informacje 

i numery telefonów do osób przyjmujących zgłoszenia podane są na plakatach w gablotach 

przykościelnych. 

W dniach 23 – 24 września br. będzie miała miejsce XXXIII Ogólnopolska Pielgrzymka Mał-

żeństw i Rodzin na Jasną Górę. Centralna uroczysta Msza św. na Jasnogórskim Szczycie 

w niedzielę o godz. 11.00. Podczas liturgii będzie odnowienie przyrzeczeń małżeńskich oraz 

zawierzenie małżeństw i rodzin Królowej Polski. Szczegółowy program jest podany w gablo-

cie przed kościołem. 

W przyszłą niedzielę (24 września) będziemy gościli w naszej parafii ks. Zbigniewa Lenarta, 

który jest tzw. katechistą wędrownym na Syberii i w Kazachstanie. Nasz Gość będzie głosił 

kazania, a po każdej Mszy św. będzie przed kościołem zbierał datki, które zostaną przezna-

czone na pracę ewangelizacyjną. 

W liturgii Kościoła obchodzimy: 

18 września – święto św. Stanisława Kostki, zakonnika; Patrona Polski oraz Patrona dzieci i 

młodzieży; 

19 września – wspomnienie św. Januarego, biskupa i męczennika; 

20 września – wspomnienie św. Andrzeja Kim Taegon, kapłana, św. Pawła Chong Hasang i 

Towarzyszy, męczenników; 

21 września – święto św. Mateusza Apostoła; 

23 września – wspomnienie św. Ojca Pio, kapłana. 

 


