PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
ŚWIĘTEJ RODZINY

8 września 2019 roku

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
23 Niedziela Zwykła
1. Duszpasterstwo Pszczelarzy naszej Archidiecezji zaprasza na VIII Wojewódzkie
Święto Pszczoły, które odbędzie się w przyszłą niedzielę (15 września) w Parafii
Św.Ap. Piotra i Pawła w Łodzi (ul. Nawrot 104). W programie o godz. 10.00 Msza
św. dziękczynna za tegoroczne zbiory, a następnie wykłady na temat wykorzystania
produktów pszczelich w profilaktyce i medycynie, kiermasz miodów i festyn z
poczęstunkiem dla wszystkich.
2. Dzisiaj (w niedzielę) o godz. 11.00 poświęcimy tornistry tym uczniom, którzy po
raz pierwszy idą do szkoły. Zachęcamy, aby nowi uczniowie wraz z rodzicami
przynieśli tornistry do świątyni, aby poprosić Pana Boga o błogosławieństwo.
3. W poniedziałek w świetlicy parafialnej rozpoczynają się spotkania Koła
szachowego o godz. 17.30. Zapraszamy wszystkich sympatyków szachów.
4. W sobotę zapraszamy na mszę św. Męską Grupę Różańcową o godz. 7.00 i
comiesięczne spotkanie.
5. 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.
6. 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.
Są jeszcze wolne terminy na msze św. w tym roku.
7. Od września msze św. w niedzielę według stałego schematu: o godz. 8.00, 9.30, 11.00,
12.30, 18.00, 19.30. Natomiast w dni powszednie o godz. 7.00, 17.30 i 18.00.
Kancelaria od września czynna jest w godz. 10.00 – 11.00 i 16.00 – 17.30.
8. W sobotę 21 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 6 o godz. 9.00, a SP 44 o godz. 10.00.
Terminy I Komunii Św. to: 10 maja dla SP 6 dla dzieci z naszej parafii z innych szkół
i 17 maja dla SP 44.
9. Zachęcamy jeszcze do udziału w akcji parafialnej Caritas, która chce w miarę
możliwości pomóc dzieciom z mniej zamożnych rodzin w naszej parafii, a także na
Ukrainie, starając się zaopatrzyć je w przybory szkolne.

10.Prace na budowie trwają. W tym tygodniu pracownicy wykonywane dach nad
zakrystią od strony wschodniej. Modlimy się za budowniczych i o
błogosławieństwo na budowie.
11.Nasza parafia organizuje pielgrzymkę do Kotliny Kłodzkiej 19-20 października.
Więcej informacji jest na folderach i u ks. Kazimierza.
12.Jest dostępna prasa katolicka:
- „Idziemy” – art. „Twarde realia”;
- „Gość Niedzielny”: art. „Sprzeczności na lewicy ” o spowiedzi;
- „Niedziela” –art. „Nowe wyzwania katechezy”.
- „Przewodnik katolicki” - „Prawo do bycia rodzicem”.
Zapraszamy do parafialnego kiosku.

