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NIEDZIELA XXIV zw. w Roku
17 września 2017 r.

1.
Modlimy się o owoce wysiłków i trudów wychowawczych zakończonego wczoraj
Tygodnia Wychowania. Dzisiejsza,
III Niedziela września jest w naszej Ojczyźnie 51.
Dniem Środków Społecznego Przekazu, który przebiega pod hasłem: "
«Nie lękaj się, bo jestem z tobą» (Iz 43, 5). Przekazujmy nadzieję i ufność w naszych czasach"
Po południu o godz. 17,00 Liturgiczna Modlitwa Dnia – Nieszpory i Msza św.
2.
Jutro / poniedziałek – 18. IX. / przypada liturgiczne Święto Św. Stanisława Kostki,
Patrona młodzieży i dzieci. Dzisiaj zakończenie Diecezjalnych Dni Młodych w Nowej Dębie. Z
naszej Parafii uczestniczyło 70 osób.
3.
Nowenna do M. B. Nieust. Pomocy we środę o godz. 18,00 i Msza św.
4.
We czwartek / 21. IX. / przypada liturgiczne Święto Św. Mateusza Ap. i Ewg. w sobotę
/23. IX. / wsp. Św. O. Pio z Pietrelciny.
5.
W przyszłą niedzielę / 24. IX / po Mszy św. o godz. 9,00 będzie zmiana tajemnic
różańcowych dla róż młodzieży i dzieci.
6.
Chrzest dzieci będzie w przyszłą niedzielę / 24. IX / podczas Sumy o godz. 11,00.
Katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych będzie w sobotę po wieczorowej Mszy
św. w kościele.
Proszę zgłaszać dzieci od czwartku do soboty po wieczorowej Mszy św.
7.
Troskę o kościół powierzam rodzinom z domów nr: 251 – 260.
Wspólnotę Akcji Katolickiej zapraszam na spotkanie dzisiaj o godz. 15,00.
Spotkanie dla Rodziców dzieci przygotowujących się do I Spowiedzi i Komunii św.
będzie jutro / poniedziałek – 18. IX. / po wieczorowej Mszy św.
W związku z przygotowaniem młodzieży gimnazjalnej do przyjęcia Sakramentu
Bierzmowania, kolejne spotkania będą: we czwartek / 21. IX. / o godz. 15,30 dla klas drugich
gimnazjalnych a o godz. 16,30 dla klas trzecich gimnazjalnych.
W związku z wewnętrzną uroczystością Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżowem, w
przyszłą niedzielę / 24. IX. / o godz. 13,00 będzie dodatkowa Msza św. w intencji naszych
Druhów Strażaków.
Msze św. za śp. + Bronisława Kobylarza będą odprawione: jutro o godz. 6,30 od firmy
„Korem”, w piątek o godz. 6,30 i w sobotę o godz. 18,00 od Pracowników Urzędu Gminy
Jeżowe, oraz we czwartek i piątek o godz. 18,00.
Msza św. za śp. + Stanisława Pikor, od Pracowników Poczty Polskiej będzie
odprawiona jutro o godz. 18,00, oraz we wtorek o godz. 6,30.
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Msza św. za śp. + Wacława Żak, od Pracowników restauracji i stacji paliw „Ral-Pol”,
będzie odprawiona jutro o godz. 6,30.
Msza św. w intencji Sióstr różańcowych z Róży M.B. Saletyńskiej, Pani Marii Hawryło,
będzie odprawiona we środę o godz. 18,00 – dzień patronalny
Msza św. za śp. + Henryka Majowicza, od Orkiestry Dętej Jeżowe, będzie odprawiona:
we czwartek o godz. 18,00, a od Ochotniczej Straży Pożarnej w sobotę o godz. 18,00, oraz w
piątek o godz. 6,30.
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