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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
24 NIEDZIELA ZWYKŁA
1. W poniedziałek, 11 września, przypada rocznica tragicznych zamachów w
Nowym Jorku. Z powodu nienawiści 16 lat temu zginęło tylu niewinnych
ludzi. Będziemy modlić się o zaniechanie terroryzmu, o prawdziwy Boży
pokój w naszych rodzinach, w naszej wspólnocie parafialnej, w naszej
Ojczyźnie i na całym świecie.
2. Zapraszamy na Różaniec Fatimski w środę, 13 września, o godz. 19.00
3. Zapraszamy na Krąg Biblijny o godz. 18.45, do sali nr 2 oraz na Mszę św.
w intencji uczestników Kręgu Biblijnego i jego Opiekuna: w środę o godz.
18.00.
4. We czwartek, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża
Świętego. Krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem, znakiem męki
i śmierci naszego Odkupiciela. Weźmy w tym dniu do ręki krzyż, ucałujmy
z wdzięcznością i zastanówmy się, czy w naszym mieszkaniu i w naszej
rodzinie ma on swoje godne miejsce. Msze św. o godz. 6.30, 9.00 –
w kościele i 18.00. Na Mszę św. przynosimy ze sobą domowy krzyż.
5. W piątek, 15 września Kościół w kalendarzu liturgicznym wspomina
Matkę Bożą Bolesną. Msze Święte o zwykłej porze, do udziału w których
serdecznie zachęcamy.
6. Ksiądz Arcybiskup Józef Kupny zaprasza Wiernych na wspólną
archidiecezjalną pielgrzymkę do tronu Matki i Królowej na Jasnej Górze w
dniach 15 - 16 września br. Zachęcamy parafian do uczestnictwa w tej
pielgrzymce organizowanej przez naszego księdza dziekana. Wyjazd
z Muchoboru Wielkiego w piątek, 15 września o godz. 17.00, koszt 40 zł,
zapisy dzisiaj po Mszach św. u diakona Arkadiusza w zakrystii.
7. Zespół Caritas najserdeczniej dziękuje parafianom za bogate dary dla
dzieci - przybory szkolne i plecaki pełne dobroci. Bóg zapłać.
Dzisiejsza zbiórka do puszek Caritas przed kościołem jest przeznaczona na
obiady, bony żywnościowe i leki. Za wszelką pomoc Zespół Caritas
stokrotne dziękuje.
8. W przyszłą niedzielę tj. 17 września od godz. 13.30 do 18.00
organizujemy festyn dla parafian, na który serdecznie zapraszamy.
9. W ramach festynu na scenie przy kościele wystąpią dzieci i młodzież
naszych szkół z programem artystycznym w godz. 13.30 – 15.00, zespół
Spirituals Singers Band (15.00 – 16.30), a o godz. 19.00 w kościele z

recitalem fortepianowym wystąpi uznany w kraju i za granicą pianista Michał
Michalski, nasz parafianin. W programie utwory: Johanna Sebastiana Bacha,
Sergiusza Rachmaninowa, Fryderyka Chopina i
Enrique Granadosa.
Serdecznie zapraszamy.
10. Przy parafii organizuje się Wspólnota Nieustającego Różańca, której
patronką jest Matka Boża Gietrzwałdzka. Zapraszamy do udziału w tej
modlitwie. Zapisy pod numerem telefonu podanym, w gablocie.
11. W ramach Budżetu Obywatelskiego zgłoszony został projekt nr 220 "Park
Leonarda da Vinci na Gądowie Małym". Teren położony jest w centrum
osiedla, pomiędzy ulicami Bulwar Dedala, Drzewieckiego i Bajana.
Organizatorzy proszą o oddanie głosu na projekt nr 220. Głosować można
od 15 września do 2 października, bliższe informacje na plakacie w gablocie.
12. Polecamy prasę katolicką, a szczególnie kalendarze jubileuszowe naszej
parafii. Przekazujemy najlepsze życzenia obchodzącym w tym tygodniu
imieniny i urodziny.
13. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Barbara Kulesza, lat 66
z ul. Na Ostatnim Groszu, śp. Wojciech Patkowski, lat 80 z Bulwaru Ikara
i śp. Tadeusz Łużny, lat 62 z ul. Kwiskiej. Wieczny odpoczynek racz im dać
Panie.

