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26 niedziela – 25 września 2011 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiejszy Różaniec w intencji naszej Ojczyzny o godz. 8.30 prowadzi(ł) Ruch
Domowego Kościoła, a w następną niedzielę poprowadzi Róża Matki Bożej
Różańcowej. Zachęcamy do udziału.
2. Dzisiaj po mszy św. wieczornej rozpoczynamy Nowennę przed Uroczystością
Św. Franciszka z Asyżu – założyciela naszego Zakonu.
3. W najbliższym tygodniu w liturgii kościoła będziemy obchodzić:
 We wtorek św. Wincentego a Paulo,
 W środę św. Wacława,
 W czwartek święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
 W piątek św. Hieronima
 W sobotę św. Teresy od Dzieciątka Jezus
4. W sobotę rozpoczynamy październikowe nabożeństwa różańcowe. Odprawiane
będą codziennie o godz. 17.30. Na rozpoczęcie w sobotę procesja eucharystyczna.
Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa, szczególnie dzieci i młodzież. Dla dzieci
rozdane będą specjalne plakaty i wyklejanki, z których będą mogły codziennie
układać obraz Matki Bożej Różańcowej.
5. Także w sobotę przypada 1 sobota miesiąca. Zachęcamy do korzystania z łask
płynących z nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca. Wymagana jest
Spowiedź, Komunia św., odmówienie Różańca i 15–minutowe rozmyślanie.
6. W tym tygodniu zapraszamy także do modlitwy w intencji 3 solenizantów z naszego
klasztoru: - w poniedziałek o. Cypriana i br. Damiana
- w sobotę o. Radomiła
W ich intencji zostaną odprawione wieczorne msze św., po których złożymy
życzenia. Serdecznie zapraszamy.
7. W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 9.00 w int. Wspólnoty Żywego Różańca
i zmiana Tajemnic Różańcowych.
8. Zakończyliśmy już zapisy dzieci do I Komunii Świętej oraz do Bierzmowania.
Do I Komunii Świętej zgłosiło się 55 dzieci, a do Bierzmowania 40 osób.
Dodatkowo kolejne 40 dzieci z prywatnej szkoły na Czechowie przyjmie u nas
I Komunię w osobnym terminie. Będziemy zatem przeżywać podwójną uroczystość
I Komunii.
 Najbliższe spotkanie dzieci pierwszokomunijnych wraz z rodzicami odbędzie
się w najbliższą niedzielę (2 X) o godz. 12.15. Po spotkaniu dzieci będą
uczestniczyć we Mszy św. o godz. 13.
 Kandydaci do Sakramentu Bierzmowania proszeni są na spotkanie
organizacyjne w dniu dzisiejszym po Mszy św. o godz. 18.
VERTE --

9. Informujemy, że planowana pielgrzymka do Krakowa, Kalwarii i Wadowic niestety
nie odbędzie się z powody zbyt małej liczby zgłoszeń. Planowane są natomiast
w przyszłym roku 2 duże pielgrzymki: w maju do Ziemi Świętej i w lipcu do
Medjugorie. Bliższe informacje można uzyskać u o. Oktawiana (w sprawie Ziemi
Świętej) i u o. Radomiła (w sprawie Medjugorie).
10. Od następnej niedzieli rozpoczniemy przygotowania do październikowych
uroczystości związanych ze świętem bł. Jana Pawła II. W ramach przygotowań
najpierw zaczniemy uczyć się śpiewać specjalne pieśni ku czci bł. Jana Pawła,
dlatego zapraszamy Was 10 minut wcześniej przed każdą mszą św. niedzielną.
11. Przypominamy, że w następną niedzielę – jak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca szczególnie akcentujemy składkę na tacę jako pomoc w budowie kościoła.
12. W minionym tygodniu zmarła w naszej wspólnocie parafialnej ś.p.+ Marianna
Anasiewicz, zamieszkała przy ul. Relaksowej 8/8. Msza św. pogrzebowa odbędzie się
w najbliższy poniedziałek 26 września o godz. 14.00 na cmentarzu przy
ul. Lipowej. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…
Wszystkim życzymy miłego niedzielnego wypoczynku,
a teraz pomódlmy się wspólnie o duchowy rozwój naszej parafii.

