Ogłoszenia parafialne
25 Niedziela Zwykła
19 września 2020
W ostatnią niedzielę, przeżywaliśmy nasz PARAFIALNY ODPUST. Bardzo wszystkim dziękuję
za liczny udział i wspólną modlitwę. Szczególne podziękowania tym, którzy pomogli w przygotowaniu
tej uroczystości: panu kościelnemu, nadzwyczajnym szafarzom Komunii Św., wspólnocie Matek
Żywego Różańca, Służbie Liturgicznej, panom z Towarzystwa św. Wojciecha oraz wszystkim, którzy
pomogli przygotować „imieninowy” poczęstunek przed kościołem: za przygotowanie kawy i herbaty,
a także – jak zwykle – przepysznych ciast.
Od września, w każdą środę, zapraszam o godz. 7.00, na Mszę św. przez wstawiennictwo św.
Judy Tadeusza. Jest patronem od spraw trudnych i beznadziejnych. KARTKI Z INTECJAMI –
PROŚBAMI DO ŚW. JUDY TADEUSZA MOŻNA ZOSTAWIĆ W KOSZYKU POD CHÓREM. BĘDĄ
ODCZYTANE NA POCZĄTKU MSZY ŚW.
Dziś w naszej parafii Uroczystość I Komunii Św., podczas Mszy św. o godz. 12.00. Dlatego
proszę wszystkich, którzy nie są związani osobiście z tą Uroczystością - o obecność na innej Mszy św.
– intencja z tej Mszy przeniesiona jest na godz. 10.00.
Zapraszam do rezerwacji intencji mszalnych na przyszły rok 2021 – jest nowy intencji
kalendarz. Intencje można zamawiać w zakrystii po każdej Mszy św. lub w biurze parafialnym, w
godzinach urzędowania.
Dziś 3 Niedziela Miesiąca. W naszej parafii modlitwa w intencji wszystkich dobroczyńców, którzy
duchowo, poprzez modlitwę oraz finansowo wspierają dzieła przez nas podejmowane. Składka z tego
dnia w całości przeznaczona na cele inwestycyjno – remontowo. Tym razem pragniemy ją w całości
przekazać na renowację witraży naszego kościoła. Dziękuję za każdy gest życzliwości i wsparcie!
Adoracja Najświętszego Sakramentu w monstrancji z Medjugorie, która jest jedną z
„Gwiazd na Płaszczu Matki Bożej”. To modlitwa o POKÓJ, która trwa w różnych miejscach świata.
Tym razem, od piątku prowadzona jest w parafii św. Łukasza Ewangelisty i św. Rity do 24 września
(czwartek).
Program: o godz. 8.00 Msza św.; adoracja; o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego; adoracja,
o godz. 18.00 Msza św., adoracja; o godz. 21.00 Apel Jasnogórski. We wtorek, od godz. 17.00
modlitwa będzie prowadzona z udziałem Członków Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego, o
godz. 18.00 Msza św. po której odbędzie się koncert muzyki chrześcijańskiej z Bliskiego Wschodu w
języku aramejskim i arabskim w wykonaniu Sylwii Hazboun z Betlejem. Zapraszamy do wspólnej
modlitwy: dzieci, młodzież i wiernych - „Zostań Apostołem Pokoju”.
Zapraszam na Dziękczynną Pielgrzymkę na Jasną Górę (po peregrynacji Kopii Cudownego
Obrazu Matki Bożej, który gościliśmy w naszej parafii 1.04 ubiegłego roku) w dniach
3.10-4.10.2020r. (sobota/niedziela). Pielgrzymka przesunięta z kwietnia, z powodu
pandemii. Cena 290,- zł. Zapisy w zakrystii po każdej Mszy św. Osoby wcześniej zgłoszone proszę o
potwierdzenie.
Zapraszam do lektury Przewodnika Katolickiego. W naszym diecezjalnym dodatku wiele

ciekawych artykułów, recenzji książek, zapowiedzi wydarzeń kulturalnych oraz interesujące
informacje z życia diecezji i regionu.
TRANSMISJA MSZY ŚW. NA KANALE YOUTUBE, W KAŻDĄ NIEDZIELĘ, O GODZ. 10.00
Pamiętamy o naszych bliskich zmarłych; o zmarłych spoczywających na tych cmentarzach; o
zmarłych z naszej parafii spoczywających też na innych cmentarzach; z naszej parafii w minionym
tygodniu odeszła do wieczności +Krystyna Nowak, lat 86, zam. ul. Powstania Listopadowego 7; a
także o zmarłych budowniczych tej świątyni i pierwszym Proboszczu i budowniczym tego kościoła
+ks. Prałacie Eugeniuszu Barełkowskim; – Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

Ks. Dariusz Wesołek - proboszcz

