8 września 2019

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Sprawowana przez nas Eucharystia jest szczytem życia religijnego chrześcijan.
W Eucharystii prawdziwie obecny jest i udziela daru zbawienia Pan i założyciel
Kościoła – Jezus Chrystus. W dzisiejszej Ewangelii wzywa nas do radykalnego
stawiania Bożych spraw na pierwszym miejscu.
2. Dziś gościmy w naszej parafii O. Krzysztofa Pawłowskiego -Karmelitę, który
przybliża nam historię i znaczenie Szkaplerza Karmelitańskiego zachęcając do jego
przyjęcia. Z tego powodu zapraszam osoby chcące przystąpić do tego dzieła w środę
na Mszę św. o godz. 18.00. Ponieważ szkaplerz powinno się przyjąć w łasce
uświęcającej, dlatego zachęcam do skorzystania z sakramentu pojednania w środę od
godz. 17.00.
3. Od środy 11 września rozpoczynamy nasze roczne przygotowanie do peregrynacji
Obrazu Jasnogórskiego w naszej parafii. Z tego powodu bardzo proszę by w środę 11.
wywiesić flagę maryjną, która będzie zewnętrznym znakiem naszego oczekiwania.
4. W środę po wieczornej Mszy św. od godz. 18.30 będziemy przeżywać nasze
parafialne Jerycho Różańcowe. Modlitwę rozpoczniemy Nowenną do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy a po niej będziemy się modlić na różańcu do godz. 22.00
5. W piątek 13 września będziemy przeżywać o godz. 19.00 kolejne nabożeństwo
fatimskie.
6. W sobotę będziemy przeżywać uroczystość Podwyższenia Krzyża św.
7. Ministrantów i chłopców chętnych do służby ministranckiej zapraszam na zbiórkę
w sobotę o godz. 10.00.
8. Od niedzieli 15 września rozpoczynamy katechezy przed Mszą św. o godz. 12.00.
9. W przyszłą niedzielę odbędzie się w Poznaniu „Marsz dla życia”.
10.W przyszłą niedzielę po Mszach św. będziemy zbierali ofiary na KUL i szkoły
katolickie.
11.Już dziś informuję, że spotkanie dla rodziców dzieci przystępujących do I Komunii
św. odbędzie się w czwartek 19 września o godz. 19.00.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
13 IX – św. Jan Chryzostom (350-407), biskup Konstantynopola, Doktor Kościoła,
piętnujący nadużycia moralne wiernych.
14 IX – święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

