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24. Niedziela Zwykła
W drodze pod Cezareą Filipową Pan Jezus postawił swoim uczniom wciąż aktualne
pytania: za kogo uważają Mnie ludzie? A za kogo wy Mnie uważacie? Na te pytania każdy
musi codziennie dawać odpowiedź przed Bogiem i przed samym sobą. Musimy pamiętać,
że pójście za Jezusem wymaga wielu wyrzeczeń, ale to jest jedyna droga, by otrzymać
niebo.
Obchodzimy dzisiaj Dzień Środków Społecznego Przekazu. Pamiętajmy w naszych
modlitwach o pracownikach mass mediów i starajmy się sięgać po prasę katolicką.
1. Dziś w kościele parafialnym o godz. 15.oo Koronka do Miłosierdzia Bożego, a o 15.15

nieszpory. Dzisiaj także rozpoczęliśmy kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież
i wychowawców, zwane Tygodniem Wychowania. Pamiętajmy o tej intencji w naszych
osobistych i wspólnych modlitwach.
2. W poniedziałek w Domu Parafialnym: o godz. 16.3o katecheza dla dzieci, które mają

zostać przygotowane do Wczesnej Komunii św., a po Mszy św. wieczornej katecheza
ogólna dla dorosłych.
3. W środę o godz. 17.2o Różaniec o pokój na świecie poprowadzi Grupa Misyjna.

Po Mszy św. wieczornej w Domu Parafialnym nauka przedślubna dla narzeczonych –
temat 3.
4. W czwartek po Mszy św. wieczornej odbędą się następujące spotkania:

* w kościele parafialnym rodziców dzieci przygotowujących się do 1. Komunii św.
* w Domu Parafialnym dla kobiet pragnących poznać duchowość ruchu Focolare.
5. W tym tygodniu przypada 3. piątek miesiąca. O godz. 15.oo zapraszamy do kościoła

parafialnego na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. O godz. 16.3o Msza św. szkolna,
a o godz. 18.oo Msza św. młodzieżowa.
6. Czcicieli św. Walentego zapraszamy na Mszę św. do sanktuarium w sobotę o godz.

10.oo; po Mszy św. nabożeństwo o wiarę, zgodę i miłość w rodzinach.
7. Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św. w czwartek od godz.

17.oo i w sobotę od 16.oo. Ponadto spowiedź codziennie pół godziny przed Mszą św.
Dzieci z klas 6. zapraszamy do spowiedzi w czwartek o godz. 16.3o.
8. W przyszłą niedzielę o godz. 14.oo Msza św. w intencji małżonków obchodzących

w tym roku 10. i 15. rocznicę ślubu. Chętnych prosimy zgłosić w kancelarii parafialnej
w ciągu tygodnia.
9. Zachęcamy do zainteresowania się prasą katolicką wystawioną w przedsionku kościoła.
10. Wyjazd uczestników pielgrzymki do Łagiewnik i Wadowic we wtorek o godz. 6.3o

z parkingu przy cmentarzu.
11. Akcja Katolicka zaprasza do korzystania z punktów wydawania odzieży używanej: na

Ergu w budynku Unii oraz w salce pod probostwem w godzinach urzędowania. Odzież
można otrzymać bezpłatnie. Szczegóły w gablotce Akcji Katolickiej.
12. Informujemy, że składka różańcowa na 2019 rok bez zmian – 15 zł.

13. W związku z przypadającym we wtorek bieżącego tygodnia świętem św. Stanisława

Kostki, patrona naszej młodzieży, już dzisiaj zapraszamy całą młodzież naszej parafii na
czuwanie modlitewne; spotkanie odbędzie się w ostatni piątek miesiąca (28 września)
w kościele parafialnym.
Przy tej okazji informujemy, że w ostatnią sobotę września (29.09.) o godz. 10.oo w naszym
sanktuarium odprawiona zostanie Msza św. w intencji wszystkich grup duszpasterskich
i modlitewnych naszej parafii z okazji nowego roku duszpastersko-katechetycznego. Już
dzisiaj zapraszamy do wspólnej modlitwy!
14. Apostolstwo Dobrej Śmierci zaprasza wszystkich członków i sympatyków stowarzyszenia

na Dzień Skupienia do Katowic-Bogucic w sobotę 29 września br. Wyjazd z parkingu przy
cmentarzu o godz. 7.20. Zapisy u zelatorów a szczegółowe informacje w gablotkach.
15. Zelatorzy Róż Różańcowych, którzy nie byli na zebraniu i nie odebrali materiałów, mogą

to zrobić w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.
16. Ze względu na stałe zanieczyszczanie terenu obok Domu Parafialnego na życzenie parafii

usunięta została kabina sanitarna; przypominamy, że podczas nabożeństw klucz do toalet
w Domu Parafialnym znajduje się w zakrystii.

