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Jelenia Góra, 15.09. A. D. 2019
Ogłoszenia Duszpasterskie XXIV Niedzielę Zwykłą
1) W dniu dzisiejszym przypada III niedziela miesiąca. Ofiary z tacy przeznaczone
zostaną na budowę naszej Świątyni. Za tydzień czwarta niedziela miesiąca
ofiary również przeznaczone będą na budowę. Bóg zapłać za składane przez
Was ofiary.
2) W rozpoczynającym się tygodniu w liturgii Kościoła przeżywać będziemy:
• 16 września – poniedziałek, Wspomnienie świętych męczenników Korneliusza,
papieża, i Cypriana, biskupa.
• 18 września – środa, Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika – patrona dzieci
i młodzieży.
W tym dniu zapraszamy wszystkich uczniów, nauczycieli,
katechetów, wychowawców oraz wszystkich pracowników oświaty na Mszę św.
inaugurującą rok szkolny. Wszystkich, którzy w tym roku zakupili nowe przybory
szkolne: tornistry, plecaki, piórniki i inne przybory szkolne zapraszamy do ich
pobłogosławienia. W sposób szczególny zapraszamy dzieci z klas I.
• 21 września – sobota, Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty.
3) Zachęcamy do zamawiania Mszy św. w różnych potrzebach intencjach. Mamy
wolne intencje w miesiącu wrześniu, jest też Księga Intencji na rok 2020. Można
również rezerwować Msze św. Gregoriańskie.
4) W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencjach
składanych do puszki.
5) Do 30 września rodzice powinni dostarczyć do księdza w zakrystii, deklaracje
o chęci przystąpienia dziecka do I Komunii Św. w naszej Parafii. Wypełnione
kwestionariusze wraz ze świadectwem chrztu, które jest warunkiem zapisania
dziecka na listę.
W związku z przygotowaniem do I Komunii Św., rodzice i dzieci powinny
uczestniczyć w niedzielnych Mszach św. o godz. 10:30. Dzieci będą otrzymywać
specjalne obrazki uczestnictwa we Mszy św.
6) Kandydaci do bierzmowania z klas VII i VIII szkoły podstawowej też powinni
składać już deklaracje o chęci przystąpienia do tego sakramentu. Spotkanie dla
młodzieży tych klas w poniedziałek o godz. 17:00.
7) W środę na godz. 18:00 zapraszamy młodzież, która 4 października przyjmie
sakrament bierzmowania na spotkanie organizacyjne. Obecność obowiązkowa.
8) W czwartek na godz. 20:00 zapraszamy Dorosłych Ministrantów na spotkanie.

9) W sobotę o godz. 18:00 odbędzie się kolejne spotkanie Lektorów, Ministrantów
i kandydatów na Ministrantów. Zachęcamy nowych chłopców do służby
liturgicznej.
10) Od dziś rozpoczyna się IX Tydzień Wychowania (15 – 21 września 2019 roku)
Mottem tego tygodnia są słowa skierowane do Jezusa przez Jego przyszłych
uczniów: „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” (J 1, 38). Prawdopodobnie nie
spodziewali się tego, że konsekwencją postawienia takiego pytania będzie
radykalna zmiana ich życia.
11) Od października przy Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy rusza
Akademia Wychowania Chrześcijańskiego. Szczegóły na plakacie przed
kaplicą.
12) Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej, tygodników „Niedziela”
i „Gość Niedzielny”.
13) W najbliższą sobotę po porannej Mszy św. zapraszamy do porządków
mieszkańców ulicy Morcinka domy od numeru 20 do 30.

