
Ogłoszenia 14.IX.2014 r. – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 

Dzięki zbiórce przeprowadzonej w ubiegłą niedzielę przekazaliśmy kwotę: 2155 zł na pomoc 

dla chrześcijan w Iraku. 

Dziś o godz. 17.00 odprawimy Nabożeństwo Drogi Krzyżowej na placu przykościelnym. 

Wiąże się ono ze Świętem Podwyższenia Krzyża Św. 

Rozpoczynamy dzisiaj IV Tydzień Wychowania. Jesteśmy zaproszeni do modlitwy w tej tak 

ważnej intencji. Polecajmy Bogu wszystkich wychowawców i tych, którzy są powierzeni ich 

opiece. Tegoroczna refleksja nad tym tematem będzie przebiegała pod hasłem: „Prawda fun-

damentem wychowania”. Ta tematyka będzie nam towarzyszyła w kolejne dni tygodnia. 

We wtorki – od 16.30 do 17.30 – w domu parafialnym pełnią dyżur osoby z zespołu charyta-

tywnego. Kto potrzebuje pomocy może przyjść i tę potrzebę zgłosić. W miarę możliwości 

spróbujemy zaradzić. 

W czwartek (18 września) przypada święto św. Stanisława Kostki, Patrona Polski, ale także 

Patrona dzieci i młodzieży. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00 rodziców, nauczycieli i 

wychowawców, oraz oczywiście dzieci i młodzież. Chcemy we wspólnej modlitwie prosić 

przez wstawiennictwo Świętego Patrona o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego. 

Szczególne zaproszenie na czwartkową Eucharystię kierujemy do uczniów III klasy gimna-

zjum (kandydatów do bierzmowania) i ich rodziców, oraz do dzieci z III kl. szkoły podsta-

wowej i ich rodziców. Po Mszy św. odbędą się spotkania z tymi grupami. 

Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej zaprasza 19 września br. na pielgrzymkę do Sank-

tuarium Relikwii Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu. Pielgrzymka połączona jest z drogą 

Krzyżową oraz nocnym czuwaniem, którego centralnym momentem będzie Msza św. o pół-

nocy, w tym roku pod przewodnictwem Ks. Biskupa Edwarda Frankowskiego. Jest to corocz-

na (zawsze w piątek po święcie Podwyższenia Krzyża Św.) pielgrzymka organizowana przez 

Akcję Katolicką diecezji sandomierskiej, kieleckiej i radomskiej, na którą zaproszeni są 

wszyscy, pragnący w szczególny sposób uczcić najświętszy znak naszego zbawienia. Osoby 

zainteresowane udziałem w tej pielgrzymce mogą zgłosić się do przedstawicieli Akcji Kato-

lickiej naszej parafii – przy stoliku z prasą. Można także telefonicznie skontaktować się z p. 

Markiem Pastuszką – 603 951 493. Wyjazd o godz. 19.00, koszt: 10 zł. 

W sobotę (20 września) o godz. 15.00 młodzież pod opieką ks. Marcina Chebdowskiego wy-

rusza na Apel Młodych do Radomia. Jest jeszcze możliwość dołączenia się do wyjazdu. 

Koszt: 10 zł. Zgłoszenia przyjmuje ks. Marcin. Powrót ok. 23.00. 

Ks. Marcin zaprasza również na spotkania: OAZY – w czwartek o godz. 16.00 oraz MINI-

STRANTÓW (wszystkich – starszych i młodszych) – w sobotę o godz. 11.00. Spotkania będą 

w domu parafialnym. 

W przyszłą niedzielę (21 września) gościem w naszej parafii będzie ks. Tadeusz Kraska, fide-

ista, pracujący na misjach w Kamerunie. Na każdej Mszy św. wygłosi homilię. Będziemy 

także mogli wesprzeć materialnie jego posługę misjonarską. 

W dniach 27-28 września (sobota, niedziela) odbędzie się doroczna Ogólnopolska Pielgrzym-

ka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę. Rozpoczęcie w sobotę Mszą św. o godz. 15.00, na-

stępnie Droga Krzyżowa i Apel. Centralna Msza św. będzie odprawiona w niedzielę o godzi-

nie 11.00 na Wałach Jasnogórskich – z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich. Organizuje-



my wyjazd z naszej parafii, aby włączyć się w niedzielną część Pielgrzymki. Wyjazd w nie-

dzielę o godz. 5.30 sprzed kościoła. Powrót ok., godz. 20.00. Koszt: 35 zł. Zapisy w zakrystii 

u p. Kościelnego. 

W liturgii Kościoła obchodzimy: 

15 września – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej; 

16 września – wspomnienie św. Korneliusza i św. Cypriana, męczenników; 

18 września – święto św. Stanisława Kostki, Patrona Polski oraz dzieci i młodzieży; 

20 września – wspomnienia św. Andrzeja Kim Taegon i Towarzyszy, męczenników. 


