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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
24 NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dzisiaj obchodzimy Dzień Środków Społecznego Przekazu. We
współczesnym świecie media mają ogromną siłę, bo zawładnęły
wyobraźnią niemal wszystkich ludzi. Módlmy się o światło Ducha
Świętego dla nas i pracowników mediów, by zwyciężała prawda i dobro.
2. Kuria Metropolitalna Wrocławska zaprasza na procesję z relikwiami św.
Stanisława i św. Doroty, ulicami miasta Wrocławia, w 20–tą rocznicę
powodzi stulecia, dzisiaj, tj. 17 września. Rozpocznie się w bazylice św.
Elżbiety, o godz. 16.00, a zakończy się Mszą Świętą pod przewodnictwem
J.E.Ks.Bpa Jacka Kicińskiego w kościele św. Stanisława i św. Doroty.
3. Dzisiaj Festyn Parafialny od godz. 13.30 do 18.00. Organizatorzy
przygotowali wiele atrakcji, m.in. występy dzieci i młodzieży szkół
naszego osiedla, Zespół Spirituals Singers Band, ks. Teodor będzie
czarował bańki mydlane, 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.
4. W poniedziałek, 18 września, wspominamy św. Stanisława Kostkę,
jezuickiego nowicjusza odznaczającego się wielką pobożnością
i pragnieniem całkowitego poświęcenia się Bogu, które realizował nawet
wbrew woli rodziców. Jest Patronem dzieci i młodzieży oraz naszej
Ojczyzny.
5. Wspólnota Benedictus zaprasza w środę o godzinie 19.00 do kaplicy na
Mszę św. z homilią formacyjną oraz na uwielbianie Boga.
6. W sobotę, 23 września obchodzimy wspomnienie św. Ojca Pio, jednego
z najbardziej popularnych i znanych świętych minionego stulecia. Z jego
kapłańskiej posługi, zwłaszcza z sakramentu pojednania i duchowego
kierownictwa korzystało wielu pielgrzymujących do San Giovanni
Rotondo, gdzie wypełniał swoje zakonne i kapłańskie obowiązki.
7. W tym tygodniu: w środę, piątek i sobotę przypadają Kwartalne Dni
Modlitw w intencji dzieci, młodzieży i wychowawców.
8. Zapraszamy chłopców, którzy chcieliby zostać ministrantami, aby wraz
z rodzicami zgłosili się po Mszy Świętej do ks. Marcina.

9. Od minionego piątku, 15 września do 2 października każdy mieszkaniec
Wrocławia może zagłosować na 4 projekty zgłaszane przez Wrocławian
w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Prosimy
o zainteresowanie się tą sprawą dla wspólnego dobra. Szczegółowe
informacje znajdują się na plakacie w gablocie ogłoszeniowej.
10.Zespół Caritas bierze udział w akcji Archidiecezji Wrocławskiej "Kromka
chleba dla sąsiada". Realizuje ją poprzez zbiórkę do koszy produktów
żywnościowych w Biedronce naprzeciw kościoła, dnia 19 września (we
wtorek) od godziny 15-tej do 20-tej. PZ Caritas z góry gorąco dziękuje za
wsparcie.
11.Polecamy prasę katolicką, szczególnie nasze jubileuszowe kalendarze.
Solenizantom i Jubilatom tygodnia składamy serdeczne życzenia: zdrowia
12.O dar miłosierdzia i życia wiecznego modlimy się dla śp. Władysława
Możejko, lat 94 z ul. Horbaczewskiego. Wieczny odpoczynek racz mu dać
Panie…

