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XXV NIEDZIELA ZWYKŁA - 19.IX.2021

Ogłoszenia duszpasterskie

KURIA KRAKOWSKA INFORMUJE, ŻE Z DNIEM 19.06.2021r. ZOSTAŁA ODWOŁANA
DYSPENSA OD OBOWIĄZKU NIEDZIELNEGO I ŚWIĄTECZNEGO UCZESTNICTWA WE
MSZY ŚWIĘTEJ

1. Nieszpory niedzielne dzisiaj o g. 17.00

2. Kalendarz liturgiczny:
Poniedziałek: wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, kapłana, Pawła
Chong Hasang i Towarzyszy, męczenników koreańskich
Wtorek: święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty
Od g. 17.00 okazja do spowiedzi dla kandydatów do bierzmowania, ich bliskich i świadków
Środa: wspomnienie bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej, dziewicy
O g. 18.00 Msza Święta z obrzędem przekazania krzyży kandydatom do bierzmowania – na
Mszę Świętą zapraszamy kandydatów wraz z rodzicami, których prosimy o odebranie krzyża
przed Mszą w zakrystii
Czwartek: wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, kapłana
Na Mszy Świętej o g. 18.00 młodzież naszej parafii przyjmie sakrament bierzmowania,
którego udzieli J.E. ks. bp Jan Zając

3. Rodziców dzieci z klas trzecich Szkoły Podstawowej naszej Parafii zapraszamy w piątek na
g. 18.30 na spotkanie organizacyjne przed przyszłoroczną uroczystością pierwszej spowiedzi i
Komunii Świętej ich pociech

4. W przyszłą niedzielę wolontariusze Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji im. św. Brata
Alberta w Chrzanowie – jak co roku – będą kwestować przy naszym kościele
Zebrane środki posłużą na organizację wycieczek, spotkań integracyjnych czy zakup nagród w
konkursach dla osób niepełnosprawnych z okolic Chrzanowa uczęszczających do tej placówki

1/2

Ogłoszenia parafialne

Last Updated Saturday, 18 September 2021 08:54

5. Bóg zapłać panom Jerzemu i Kazimierzowi za prace renowacyjne wokół kościoła a panom
Józefowi i Marianowi za wyczyszczenie i pomalowanie krzyża misyjnego przed kościołem
Niech ten odnowiony krzyż uświadomi nam uciekający czas i potrzebę przygotowania się do
misji parafialnych
Podejmijmy praktykę pierwszych piątków miesiąca i modlitwę w intencji duchowych owoców
misji parafialnych, które przed nami

6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” m.in. o objawieniach Matki
Bożej w La Salette a w tygodniku „Niedziela” o walce św. O.Pio z szatanem

Pan Bóg powołał do wieczności z naszej wspólnoty parafialnej:
śp. KAZIMIERZA SZOSTAKA z ul. Modrzewiowej, l. 82
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie
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