Ogłoszenia parafialne
XXIV Niedziela zwykła 13.09.2020 r.
12 września 2020

W poniedziałek Święto Podwyższenia Krzyża. Msze św. o godz. 7.00, 17.00 i 18.00. W katedrze Ks.
Biskup zaprasza na Mszę św. Krzyżma o godz. 10.00.
Ministrantów i kandydatów na ministrantów zapraszamy na zbiórkę w sobotę 19.09 o godz. 10.00.
Wdowy i wdowców zapraszamy na Mszę św. w ich intencji w czwartek 17.09 o godz. 9.00.
ADŚ zaprasza na Mszę św. w intencji żywych i zmarłych członków Apostolstwa i na spotkanie w salce
we wtorek 15.09 o godz. 17.00. W sobotę 19.09. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego w czasie Mszy
św. o godz. 18.00.
Zebranie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania z klas VII, VIII i I średniej
wraz z rodzicami w przyszłą niedzielę 20.09 w czasie Mszy św. o godz. 18.00.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o roli krzyża w naszym życiu, wspomnienie
pośmiertne ks. kard. Mariana Jaworskiego oraz wywiad z ks. Biskupem Janem Tyrawą o roli nadziei
w życiu wierzących.
Pary przygotowujące się do ślubu zapraszamy na katechezę przedmałżeńską wraz z kursem tańca w
parafii św. Maksymiliana. Rozpoczęcie 12.10, szczegóły na plakacie. Mężczyzn zachęcamy do wzięcia
udziału w projekcie „Oblężenie Jasnej Góry”, który rozpocznie się w niedzielę 20.09 o 18.30. W tym
roku spotkania będą odbywały się online. Szczegółowe inf. w gablotce.
Ks. Dziekan Jan Andrzejczak zaprasza na Mszę św. Odpustową w Sanktuarium Matki Bożej Królowej
Męczenników we wtorek 15.09 o godz. 18.30.
W niedzielę 20.09 będziemy przeżywać nasz Odpust Parafialny, który w tym roku poprowadzi Ks.
Inspektor Tadeusz Itrych. Suma odpustowa o godz. 11.30.
Parafia św. Łukasza zaprasza na adorację Najświętszego Sakramentu w monstrancji z Medjugorje od
18 do 24.09. Dodatkowe informacje w gablotce.
W zeszłym tygodniu zmarli: śp. Irena Müller l. 82, zam. ul. Golloba 1 oraz śp. Irena Napierała l. 74,
zam. ul. Szczęśliwa 2. Polećmy je Bożemu Miłosierdziu: Dobry Jezu a nasz Panie……

