PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
ŚWIĘTEJ RODZINY

9 września 2018 roku

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
23 NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Archidiecezjalny Ośrodek Katechumenalny zaprasza osoby dorosłe chcące
przygotować się do przyjęcia sakramentów: chrztu, I Komunii św. i bierzmowania.
Pierwsze spotkanie będzie miało miejsce 10 września 2018 o godz. 19.00 w kaplicy
Duszpasterstwa Akademickiego „Piątka” w Łodzi (ul. Ks. I. Skorupki 5).
2. Wydział Duszpasterstwa Młodzieży zaprasza na spotkanie z Ks. Abp. Grzegorzem
Rysiem we wtorek 18 września o godz. 16.00 w Archikatedrze Łódzkiej. Ksiądz
Arcybiskup chce porozmawiać z młodzieżą na temat nurtujących ich pytań: Jak żyć
pełnią życia? Jak odczytać swoją drogę życiową, swoje powołanie? To pytania, które
są ważne dla nas wszystkich, ale szczególnie dla ludzi młodych. Szczegóły znajdziemy
na plakacie.
3. Duszpasterstwo Pszczelarzy naszej Archidiecezji zaprasza na VII Wojewódzkie
Święto Pszczoły, które odbędzie się w przyszłą niedzielę (16 września) w Parafii
Św. Ap. Piotra i Pawła w Łodzi (ul. Nawrot 104).
4. Duszpasterstwo Związków Niesakramentalnych zaprasza na spotkanie pt. Kiedy
wiara staje się ideologią. Refleksja nad nauczaniem papieży Benedykta XVI i
Franciszka. Spotkanie odbędzie się dzisiaj (9 września) o godz. 18.00 w Parafii Św.
Ap. Piotra i Pawła w Łodzi (ul. Nawrot 104).
5. Dzisiaj w niedzielę o godz. 11.00 poświęcimy tornistry tym uczniom, którzy po raz
pierwszy idą do szkoły. Zachęcamy dzieci wraz z rodzicami do wspólnej modlitwy i
prośby o błogosławieństwo Boże na początek nauki.
6. We wtorek Grupa Modlitwy Wstawienniczej Marana Tha zaprasza na mszę św. o godz.
18.00 z racji rocznicy powstania grupy, a później na wspólną modlitwę do sali
parafialnej.
7. W piątek święto Podwyższenia Krzyża Świętego, msze św. o godz. 7.00, 17.30 i 18.00.
8. W przyszłą sobotę 15 września zapraszamy na spotkanie dzieci, które przystąpią w tym
roku do I Komunii św. wraz z rodzicami, a którzy mieszkają na terenie naszej parafii.
Spotkanie odbędzie się w w kaplicy dla SP nr 44 o godz. 9.00, a SP 6 o godz. 10.00.
Terminy I Komunii Św. to: 12 maja dla SP 44 i 19 maja dla SP 6 oraz dla dzieci z
naszej parafii z innych szkół.
9. Można już rezerwować intencje mszalne na nowy rok. Zachęcamy do zamawiania
mszy św.. Zawsze modlimy się i za zmarłych, czy to w rocznicę śmierci, czy imienin
naszych bliskich zmarłych, ale także modlimy się za żyjących. Wiemy jak bardzo
wszyscy potrzebujemy Bożej łaski i błogosławieństwa. Dlatego możemy zamawiać

msze św. z okazji przypadających jubileuszy, bądź imienin albo też prosząc o łaskę
zdrowia, czy błogosławieństwo w różnych codziennych potrzebach.
Zawsze msza św. jest tą najpełniejszą i najpiękniejszą modlitwą, jaką możemy zanieść Panu
Bogu, dlatego tym bardziej zachęcamy. Są jeszcze wolne terminy na msze św. w tym roku.
10.W poniedziałek w świetlicy parafialnej rozpoczynają się spotkania Koła szachowego o
godz. 17.30. Zapraszamy wszystkich sympatyków szachów.
11.Zapraszamy na nabożeństwa stałe:
– w poniedziałek po mszy św. o godz. 18.00 Nowenna do św. Rodziny;
– w środę po mszy św. o godz. 18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy;
– w piątek Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 17.00.
12. Kancelaria od września czynna jest w godz. 10.00 – 11.00 i 16.00 – 17.30.
13. Prace budowlane trwają. W tym tygodniu została wykonana końcowej belki na
filarach w środku kościoła, jak również kolejne betonowe elementy. Równocześnie
trwają prace przy wykonaniu stropu nad chórem. Modlimy się za pracowników i o
błogosławieństwo na budowie.
14.Jest dostępna prasa katolicka:
- „Idziemy” – art. „Ukraińscy specjaliści.”;
- „Gość Niedzielny”: „Jest inny świat.”;
- „Niedziela” – „Rozkaz generała Sosnkowskiego”.
Jest też miesięcznik „List do Pani” i czasopisma misyjne. Zapraszamy do parafialnego
kiosku.
15. Módlmy się za zmarłych parafian szczególnie za zmarłych w ostatnim czasie W
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