Ogłoszenia parafialne
XXIV Niedziela zwykła 12.09.2021 r.
11 września 2021

We wtorek Święto Podwyższenia Krzyża. Msze św. o godz. 7.00, 17.00 i 18.00.
Lektorów i kandydatów na lektorów zapraszamy na zbiórkę w czwartek 16.09 o godz. 20.00. Wdowy
i wdowców zapraszamy na Mszę św. w ich intencji również w czwartek 16.09 o godz. 9.00. ADŚ
zaprasza na Mszę św. w intencji żywych i zmarłych członków Apostolstwa i na spotkanie w salce w
środę 15.09 o godz. 17.00. W niedzielę 19.09. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego w czasie Mszy
św. o godz. 10.00.
Dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii św. zapraszamy wraz z rodzicami w przyszłą
niedzielę na Mszę św. o godz. 11.30 i na spotkanie w kościele. Młodzież przygotowującą się do
sakramentu bierzmowania z klas VII, VIII i I średniej wraz z rodzicami zapraszamy w przyszłą
niedzielę 19.09 na Mszę św. o godz. 18.00.
W przyszłą niedzielę 19.09 przybędą do nas pielgrzymi z Parafii św. Łukasza Ew. wraz z ks.
Proboszczem, by w czasie Mszy św. o godz. 10.00 oddać się św. Józefowi. Przypominamy, że również
każdy z nas może w tym dniu uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami dodatkowo
odmawiając modlitwę do św. Józefa.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o przyjaźni między kard. Wyszyńskim i kard.
Wojtyłą, wspomnienia o ks. kard. Wyszyńskim z naszej Diecezji oraz o tym jak obecnie funkcjonuje
Ośrodek dla Niewidomych i Ociemniałych w Laskach.
Pary przygotowujące się do ślubu zapraszamy na katechezę przedmałżeńską wraz z kursem tańca w
Parafii św. Maksymiliana. Rozpoczęcie 11.10, szczegóły na plakacie. Mężczyzn zachęcamy do wzięcia
udziału w projekcie „Oblężenie Jasnej Góry”, który rozpocznie się w sobotę 18.09. Szczegółowe
informacje w gablotce.

Ks. Dziekan Jan Andrzejczak zaprasza na Mszę św. Odpustową w Sanktuarium Matki Bożej Królowej
Męczenników w środę 15.09 o godz. 18.30. W przyszłą niedzielę 19.09 zapraszamy do udziału w
Marszu dla Życia, który rozpocznie się Mszą św. w katedrze o godz. 12.30. Marsz zakończy się
piknikiem rodzinnym przy Bazylice. W dniach od 18 do 25.09 odbędzie się peregrynacja Relikwii i
Ikony św. Ignacego Loyoli w kościele OO. Jezuitów.
Pary, które borykają się z trudnością braku potomstwa zapraszamy do uczestnictwa w kursie nauki
modelu Creightona Zrozumieć kobietę. Szczegółowe informacje w gablotce.
Mężczyzn, którzy chcieliby pomóc przy organizowaniu ogrodu i boiska dla młodzieży zapraszamy w
przyszłą sobotę 18.09 na godz. 9.00.
W zeszłym tygodniu zmarli: śp. Marek Blakowski l. 39, zam. ul. Szczęśliwa 2 oraz śp. Stanisław
Dziębakowski l. 84, zam. ul. GOPR 9. Polećmy ich Bożemu Miłosierdziu: Dobry Jezu a nasz Panie……

