
Ogłoszenia na 28.VIII.2016 r. – XXII niedziela zwykła „C” 

Decyzją Ks. Biskupa Ordynariusza z dniem 22 sierpnia br. zakończyli pracę w naszej parafii: 

ks. Mariusz Leszczyk i ks. Marcin Chebdowski. Serdecznie dziękujemy Im za kapłańską po-

sługę w naszej wspólnocie, a równocześnie życzymy Bożego błogosławieństwa na nowych 

placówkach duszpasterskich. Ks. Biskup skierował do pracy w naszej parafii – ks. Karola 

Krawczyka i ks. Rafała Grzywacza. Witamy Ich serdecznie i życzymy, aby dobrze czuli się 

pośród nas i z Bożą pomocą owocnie spełniali swoje zadania. 

Na stoliku Akcji Katolickiej możemy udzielić poparcia dla APELU DO POLSKICH PAR-

LAMENTARZYSTÓW o prawo do życia dla każdego poczętego życia i ochronę macierzyń-

stwa. Jest inicjatywa Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Zyskała ona poparcie Episko-

patu Polski. Do włączenie się w tą akcję zachęca także Ks. Bp Ordynariusz. Trzeba podać 

nazwisko i imię, oraz dokładny adres. 

Dzisiaj przed naszym kościołem prowadzona jest kwesta na rzecz dwunastoletniej Natalki, 

która urodziła się z porażeniem mózgowym. Dziecko potrzebuje ciągłej opieki lekarskiej i 

rehabilitacji (bardzo kosztownej), jest to nieodzowne dla w miarę normalnego funkcjonowa-

nia. Rodzice dziewczynki serdecznie proszą o wsparcie i z góry dziękują za wszelką pomoc. 

Nabożeństwo niedzielne o godz. 17.15. Pomodlimy się Nieszporami. 

RUCH ŚWIATłO-ŻYCIE zaprasza na Powakacyjny Dzień Wspólnoty do Skarżyska-

Kamiennej w ostatni dzień wakacji (środa - 31 sierpnia). Spotkanie odbędzie się w 

Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia. Zaproszenie skierowane jest do Służby Liturgicznej i 

członków Ruchu Światło-Życie, czyli zaproszeni są wszyscy ministranci, schole i grupy oa-

zowe działające w parafii. Spotkanie rozpocznie się o godz. 9.30, a zakończenie będzie o 

godz. 14.30. W programie m.in. konferencja, Eucharystia, prezentacja grup, poczęstunek. 

Organizujemy wyjazd z naszej parafii, zapraszamy dzieci i młodzież. Wyjazd o 8.30. Zgło-

szenia u ks. Karola. Koszt: 5 zł. 

W czwartek (1 września) rozpoczyna się nowy rok szkolny. Msza św. w intencji nauczycieli 

i wychowawców, rodziców i uczniów o godz. 8.00. Podczas Mszy świętych a także od 17.00 

będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Dobrym zwyczajem jest rozpoczynanie 

nowego roku nauki w stanie łaski uświęcającej, z Bożym błogosławieństwem. 

1 września obchodzimy rocznicę wybuchu II wojny światowej – w tym roku mija 77 lat. 

Niech będzie to dzień modlitwy o pokój dla Ojczyzny i świata, oraz za Ofiary wojny. 

W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 

W I czwartek (1 września) o godz. 18.00 Msza św. dla wszystkich wspólnot naszej parafii. 

Będziemy także modlić się za powołanych i o powołania do służby Bożej. Na tą Eucharystię 

zapraszamy uczestników spotkań Klubu Seniora Złota Majówka. Po Mszy św. będzie spotka-

nie w domu parafialnym. 

W I piątek (2 września) po Mszy św. porannej udamy się z posługą duszpasterską do chorych. 

Prosimy zgłaszać te osoby w zakrystii. Okazja do spowiedzi rano oraz popołudniu od 16.30 – 

w czasie adoracji i Mszy św. Zachęcamy do spowiadania się także w dni poprzedzające. 

W I sobotę (3 września) po Mszy św. porannej Różaniec z intencją wynagradzającą Niepoka-

lanemu Sercu NMP. Natomiast o godz. 17.00 comiesięczne spotkanie Żywego Różańca w sali 

Bożego Miłosierdzia. 



W przyszłą niedzielę (4 września) będziemy dziękowali Panu Bogu za tegoroczne plony. 

Narzeczeni przygotowujący się do przyjęcia sakramentu małżeństwa powinni wziąć udział w 

dniu skupienia. Najbliższy termin to 10 września (sobota). Miejscem spotkania dla narzeczo-

nych z naszego terenu jest sanktuarium w Kałkowie. Rozpoczęcie o godz. 10.00, a zakończe-

nie ok. 14. 

Nasza coroczna parafialna pielgrzymka piesza do Kałkowa będzie miała miejsce 10 września 

(sobota). Rozpocznie się o godz. 8.30. W sanktuarium Msza św. będzie o godz. 15.00. Dla 

osób, które nie mogą iść pieszo, będzie możliwość dojechania autokarem, który wyjedzie 

sprzed kościoła o godz. 14.00 (koszt przejazdu w jedną stronę – 5 zł, płatne u kierowcy). Bę-

dzie też możliwość powrotu autokarem z Kałkowa dla idących w pielgrzymce. 

W liturgii Kościoła obchodzimy: 

29 sierpnia – wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela; 

1 września – wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy; 

3 września – wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła. 

 

 

 

 

 

 

 

 


