Ogłoszenia Parafialne na 27 września 2020 r.

Ogłoszenia Parafialne –

XXVI Niedziela zwykła „A”

27 września 2020 roku.

1. Dzisiaj przeżywamy XXVI Niedzielę zwykłą. Chrystus Pan zachęca nas do wypełniania woli
Ojca Niebieskiego. Podczas Mszy św. o godz. 11,3o druga grupa uczniów klas IV przyjmie po
raz pierwszy Chrystusa w Komunii św. Módlmy się, aby te dzieci wytrwały w przyjaźni z
Chrystusem przez całe życie. W ramach Białego Tygodnia dzieci te będą uczestniczyć w
wieczornej Mszy św. o godz. 18,oo.

2. Dzisiaj w Kościele przeżywamy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Papież Franciszek
zachęca do modlitwy w intencji uchodźców i migrantów oraz wzywa, by dostrzec obecność
Jezusa w ludziach zmuszonych do ucieczki, aby ocalić swoje życie. W łączności z wieczorną
Mszą św. o godz. 18,oo Koronka do Bożego Miłosierdzia w tej intencji. Bóg zapłać za ofiary
zbierane dzisiaj na tacę jako pomoc poszkodowanym na greckiej wyspie Lesbos.

3. Cieszymy się z postępu prac remontowych elewacji zewnętrznej Kościoła Nawiedzenia. Od
jutra będą instalowane rusztowania przy wejściach do kościoła, dlatego od poniedziałku
wszystkie Msze św. będziemy odprawiać w Kościele Zasadniczym.

4. Zachęcamy do obejrzenia ciekawej wystawy pt. „Na skrzydłach Miłości”, która przenosi
nas w wyjątkową podróż i pokazuje atmosferę spotkań św. Jana Pawła II oraz Jego Następców
Benedykta XVI i Franciszka w różnych zakątkach świata. Ekspozycja będzie dostępna w
naszym kościele przez najbliższy tydzień i przyszłą niedzielę.
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5. Spotkanie z Rodzicami młodzieży klas II szkół ponadpodstawowych przyjmujących
sakrament bierzmowania w tym roku odbędzie się
w najbliższą środę 30 września
po Mszy św. o godz. 18,oo.
Próba młodzieży w piątek 2 października po wieczornej Mszy św.
Natomiast IÂ
spotkanie uczniów klas VII odbędzie się w czwartek 1 października
. Rozpoczęcie udziałem we Mszy św.Â o godz. 18,oo. Na to spotkanie kandydaci do
bierzmowania przynoszą wypełnione deklaracje.

6. W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota października. Godzina święta w
czwartek w łączności z różańcem i Mszą św. o godz. 18,oo. Po nabożeństwie spotkanie
członków Stowarzyszenia Wspierania Powołań w Sali konferencyjnej na plebanii. Nabożeństwo
ku czci NSPJ w piątek w łączności z Mszą św. o godz. 7,oo i na zakończenie Adoracji przed
Mszą św. o godz. 18,oo. Będzie to zarazem Msza św. I piątkowa dla dzieci i młodzieży. W
piątek o godz. 17,oo wystawienie i indywidualna Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Nabożeństwo maryjne w sobotę w łączności z Mszą św. o godz. 7,oo. Po Mszy św. o godz.
8,oo wystawienie Najświętszego Sakramentu i indywidualna Adoracja do godz. 9,3o. O godz.
9,3o różaniec z rozważaniem fatimskim i zakończenie Adoracji przed Mszą św. o godz. 10,oo.
Okazja do spowiedzi św. podczas każdej Mszy św.
Dodatkowo spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych w piątek od godz. 17,oo.

7. Stowarzyszenie Alwernia działające przy ul. Dworcowej 87 rozpoczynają warsztaty dla
Rodziców, którzy chcą dowiedzieć się więcej o uzależnieniach, które zagrażają ich dzieciom.
Pierwsze spotkanie w środę 30 września o godz. 15,3o. Szczegółowe informacje na plakacie.

8. W czwartek rozpoczynamy różańcowy październik. Nabożeństwa różańcowe będziemy
odprawiać codziennie w łączności z wieczorną Mszą św. o godz. 18,oo oraz w dni powszednie
także o godz. 9,3o. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy dzieci, młodzież –
szczególnie kandydatów do bierzmowania oraz dorosłych.

9. W tym tygodniu obchodzimy: w poniedziałek wspomnienie św. Wacława – Męczennika; we
wtorek
Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
; w środę
wspomnienie św. Hieronima – kapłana i Doktora K-ła
; w czwartek
wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus – Dziewicy i Doktora K-ła
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; w piątek
wspomnienie św. Aniołów Stróżów
. Wszystkim Solenizantom na ręce Ks. Michała składamy najserdeczniejsze życzenia obfitości
Bożych łask oraz wszelkiej pomyślności wypraszanej przez wstawiennictwo św. Patronów.

10. Chorych i osoby w podeszłym wieku nawiedzimy z sakramentami św. ze względu na
konferencję rejonową kapłanów wyjątkowo w drugą sobotę tj. 10 października w godz.
przedpołudniowych. Zgłoszenia chętnych zarówno stałych jak i jednorazowych przyjmujemy w
zakrystii lub Biurze Parafialnym tylko do czwartku 1 października.

11. Przy wyjściu z kościoła można nabyć najnowszy „Przewodnik Katolicki”, w którym warto
przeczytać: „Królestwo za nawrócenie” – rozważanie na kanwie czytań niedzielnych; „Etap
pełen życia” – rozmowa z Niną Woderską o potrzebie samorozwoju i wspieraniu osób w wieku
senioralnym; „Gdy starość bywa trudna” – o problemach i trudnościach podeszłego wieku;
„Docierać do obojętnych” – rozmowa z o. Markiem Myślińskim CSSp – prowincjałem polskich
„duchaczy”. Do „Przewodnika” dołączony jest Modlitewnik na każdy dzień października.
Zachęcamy do nabycia i religijnej lektury. W zakrystii i Biurze Parafialnym można też nabyć
kalendarze parafialne jako cegiełki na prace remontowe w naszym Sanktuarium.

12. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczyli: śp. Czesław Leszczyński lat 80;
Joanna Hirsz lat 78; Irena Krawczyk lat 86; Ireneusz Cziribulko lat 64 i Lech Borowiecki
lat 70
, których ze wszystkimi
naszymi Zmarłymi powierzamy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek…………..

13. Na posłuszeństwo Ojcu i wierne wypełnianie Jego woli przyjmijmy wsparcie Bożym
błogosławieństwem.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski

3/4

Ogłoszenia Parafialne na 27 września 2020 r.

4/4

