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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
22 NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Dzisiaj liturgicznie inaugurujemy nowy rok szkolny i katechetyczny
podczas Mszy św. o godz. 9.30 i 11.00. Pierwszoklasistom święcimy
tornistry i przybory szkolne. Modlimy się, aby Jezus Chrystus, największy
Nauczyciel błogosławił wszystkim uczniom w zdobywaniu wiedzy
i kształtowaniu charakterów dobrego Polaka i Chrześcijanina.
2. W poniedziałek, 4września, odbędzie się miesięczne spotkanie wszystkich
Członków i Sympatyków Akcji Katolickiej o godz. 19.00 w sali nr 4.
Serdecznie zapraszamy także chętnych do wstąpienia do tego
stowarzyszenia katolików świeckich.
3. Wspólnota Benedictus zaprasza wszystkich członków i sympatyków w
najbliższą środę, 6.09 na Mszę św. o godz.18.00 w intencji nowego
opiekuna ks. Pawła oraz z okazji rozpoczynającego się roku formacyjnego.
O godz. 19.00 wspólnota zaprasza do kaplicy na wspólną modlitwę
o pokój na świecie i na koncert.
4. Apostolat Margaretka zaprasza w czwartek, 7 września o godz. 17.00 na
spotkanie formacyjne w salce katechetycznej, a o godz. 18.00 na Mszę
św. w intencji kapłanów, nowych powołań kapłańskich, zakonnych
i misyjnych, oraz o wytrwanie w powołaniu dla naszych alumnów.
5. Zapraszamy na nabożeństwo eucharystyczne w pierwszy czwartek
miesiąca sprawowane o godz. 18.30. Będziemy modlić się o uświęcenie
kapłanów i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne również
z naszej Parafii.
6. W najbliższy piątek, 8 września, celebrujemy jedno z najstarszych świąt
maryjnych: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny. W naszej polskiej
tradycji znane jest jako święto Matki Bożej Siewnej. Polecając Bożej
opatrzności, za przyczyną i
wstawiennictwem Matki Bożej,
przyszłoroczne plony pamiętajmy, że i my jesteśmy „uprawną rolą”, na
którą pada ziarno słowa Bożego.
7. Pierwsza w tym roku szkolnym próba scholi Maksymilianki odbędzie się
w najbliższy piątek, 8 września, o godz. 19.00 w salce nr 4. Zapraszamy.
8. W pierwszych dniach września modlimy się o pokój i dobre wychowanie
młodego pokolenia. Warto więc dziś przypomnieć słowa św. Jana Pawła
II: „Osiągniemy pokój, wychowując do pokoju! Kościół nie przestaje
powtarzać: pokój jest obowiązkiem”. Prośmy więc Chrystusa – Księcia
Pokoju, aby nasze dzieci wzrastały w poczuciu bezpieczeństwa
i w harmonii, a nasza Ojczyzna uniknęła okrucieństwa terroryzmu.
9. Przypominamy, że z początkiem września wracamy do przedwakacyjnego

porządku nabożeństw w naszej parafii: do codziennej Eucharystii
sprawowanej w kaplicy o g. 9.00 i do niedzielnej Mszy św. o g. 16.00.
10.W przyszła niedzielę, 10 września, Msza św. Imieninowa w intencji
ks. Bartłomieja o godz. 9.30, serdecznie zapraszamy.
11.Pierwsza w tym roku szkolnym próba dziecięcej scholi "Maksymilianki"
odbędzie się w najbliższy piątek, 8 września, o godzinie 19.00 w salce
numer 4. Serdecznie zapraszamy uczennice szkoły podstawowej.
12.Za tydzień niedziela składkowa na inwestycje parafialne. Ofiary
przeznaczamy na ostatnią ratę za remont sal katechetycznych. Za złożone
ofiary – stokrotne Bóg zapłać!
13.Dzisiaj zbiórka do puszek „Si alla Vita” na pomoc chorym dzieciom.
Z ubiegłej zbiórki została udzielona pomoc dwojgu dzieciom: Wiktorii
Dudek „Gwiazdeczka” i Krzysiowi Nowickiemu. W imieniu tych dzieci
i ich rodziców – składamy serdeczne podziękowanie.
14.Stowarzyszenie prosi Parafian o informację o ciężko chorych dzieciach
potrzebujących wsparcia finansowego. Stowarzyszenie nie daje pieniędzy
do ręki ani na prywatne konto. Wsparcie konkretnego dziecka musi być
szczegółowo udokumentowane.
15.W dniu 17 sierpnia br. na chodniku przy ul. Horbaczewskiego znaleziono
złotą bransoletkę. Osoba poszkodowana może skontaktować się z uczciwą
znalazczynią drogą mailową. Adres mailowy podany w gablocie.
16.Polecamy prasę katolicką oraz kalendarz jubileuszowy naszej parafii.
Solenizantów i jubilatów tego tygodnia zapewniamy o naszej życzliwej
pamięci w modlitwie.

