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1. Dzisiaj

mamy pierwszą niedzielę miesiąca. Po każdej Mszy Świętej adoracja
Najświętszego Sakramentu, a po Mszy Świętej o g.1230 spotkanie Wspólnoty Modlitewnej
w kaplicy Miłosierdzia Bożego. Na prośbę Ks. Biskupa w czasie adoracji będziemy
śpiewać suplikacje jako przebłaganie za profanacje jaka się dokonała na terenie naszej
diecezji. W tym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek miesiąca Po Mszy Św.
wieczornej adoracja Najśw. Sakramentu i modlitwa w intencji powołań do kapłaństwa i
zakonów.

2. Jutro,

4 września rozpoczynamy Nowy rok szkolny i katechetyczny. Msza Święta na
rozpoczęcie roku szkolnego w intencji uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników
szkoły o g. 1100. Zapraszamy.

3. W piątek przeżywać będziemy święto Narodzenia NMP zwane – Matki Bożej Siewnej.

Tego dnia, na Mszach Św. odbędzie się poświęcenie wszelkich przyniesionych nasion, a na
zakończenie złożymy parafialny, rodzinny Akt poświęcenia Kościoła i Ojczyzny
Niepokalanemu Sercu Maryi.

4. .

W tym dniu kończą się w Częstochowie obchody jubileuszu 300-lecia koronacji
cudownej ikony Matki Bożej Jasnogórskiej. W związku z tym, zapraszamy na pielgrzymkę
do Częstochowy. Wyjazd spod plebani w piątek 8 września o godz. 9 00. Powrót w późnych
godzinach nocnych.

5. W sobotę o godzinie 1900 zapraszamy młodzież w wieku od 13 lat na spotkanie Oazowe w

naszej parafii. Jest to możliwość spędzenia czasu w gronie swoich rówieśników, a przy
tym pogłębienie swojej relacji z Bogiem. Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu.

6.

Zachęcamy do włączenia się do wspólnoty KWC, pierwsze powakacyjne spotkanie
odbędzie się w przyszłą sobotę. Rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 800, po niej spotkanie
w sali św. Rodziny. KWC została powołana przez ks. Franciszka Blachnickiego i Ruch
Światło-Życie w odpowiedzi na apel Ojca Świętego Jana Pawła II skierowany do Polaków
u progu pontyfikatu: „Proszę abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej
godności... „. Krucjata Wyzwolenia Człowieka propaguje dobrowolną abstynencję z
motywów nadprzyrodzonych i społecznych głównie dlatego, że uważa ją za skuteczny
środek do osiągnięcia celu, jakim jest zwalczanie społecznej klęski alkoholizmu.

7. Jak było

zapowiedziane tydzień temu, dzisiaj odbędzie się po Mszach Św. zbiórka do
puszki na poszkodowanych skutkami nawałnic.

8. Dzisiaj po Mszy Św. o godz. 1115 będzie można odebrać zdjęcia I Komunijne.
9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: Tygodników Niedziela i Gość Niedzielny. Są też
do nabycia kalendarze z przepięknymi polskimi kapliczkami w cenie 5 zł.

Bóg zapłać za wspólną modlitwę i za wszelkie ofiary składane na Kościół. Życzymy wszystkim
Wiernym pogodnej niedzieli oraz dobrego tygodnia.
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