Ogłoszenia Parafialne 09.09.2018
1. PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH i NABOŻEŃSTW

09.09.2018

W debacie publicznej co jakiś czas pojawiają się głosy, że modlitwa w szkole czy
przedszkolu jest sprzeczna z polskim prawem. Tymczasem to właśnie jej
zakazywanie stanowi naruszenie Konstytucji.
Zgodnie z Konstytucją RP wolność religii obejmuje m.in. jej uzewnętrznianie, także
publiczne, poprzez modlitwę. Rodzice mają również prawo wychowania dziecka zgodnie z
własnymi przekonaniami. Wynika z tego możliwość przekazania dziecku wartości
wyznawanych przez rodziców i umożliwienia mu odbywania praktyk religijnych. To
fundamentalne prawa człowieka. Dlatego też w przypadku wyrażenia przez uczniów czy
rodziców woli odmawiania modlitwy w szkołach obowiązkiem ich dyrektorów jest
zapewnienie ku temu odpowiednich warunków.
W przypadku uniemożliwiania lub utrudniania przez władze szkoły odmawiania
modlitwy przez uczniów dochodzi do naruszenia Konstytucji RP, zgodnie z którą nikomu nie
może być zakazywane uczestnictwo w praktykach religijnych. Potwierdził to Trybunał
Konstytucyjny. Przyznał on, że odmawianie modlitwy w szkole publicznej przez tych, którzy
sobie tego życzą, jest formą realizacji konstytucyjnej wolności religii.
Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, modlitwa w
szkole może być odmawiana przed i po zajęciach. W związku z nadrzędnym charakterem
przepisów konstytucyjnych oraz koniecznością zapewnienia ochrony praw człowieka w jak
najszerszym zakresie oznacza to, że publiczna modlitwa w szkole lub przedszkolu może
odbywać się zawsze w stosownych momentach, a więc: na początku i końcu zarówno całych
zajęć, jak i poszczególnych lekcji, a także w innych okolicznościach, np. przed posiłkami.
Poszanowanie osób niechcących uczestniczyć w modlitwie nie może oznaczać
uniemożliwienia innym realizacji ich prawa do praktyk religijnych. Zgodnie z wyrokiem Sądu
Najwyższego „osoba, która deklaruje się jako niewierząca, nie może [...] oczekiwać, że nie
będzie miała kontaktu z osobami wierzącymi, ich praktykami i symbolami religijnymi”. W
sytuacji braku jednomyślności co do modlitwy w szkole lub przedszkolu, rozwiązaniem
niezgodnym z prawem jest zarówno zakazanie odmawiania modlitwy tym, którzy wyrażają
takie życzenie, jak i nakazanie jej odmawiania osobom, które tego nie chcą. W obu
przypadkach dochodzi bowiem do naruszenia konstytucyjnej wolności religii”.
Źródło: Ordo Iuris

w tygodniu: poniedziałek, środę, czwartek i piątek o 1830, we wtorek o 800.
liturgia niedzielna: sobota 1630, niedziela 800; 1000; 1130 (rodzinna z dzieci) i 1900
Adoracja od 1730 do rozpoczęcia Eucharystii (z wyjątkiem wtorku),
W czwartek od 1730 do 2100 (2030 Nieszpory i Kompleta)
W I piątek miesiąca od 1430 do 1825 i od 1910 do 1930.
Spowiedź Święta od 1800 (z wyjątkiem wtorku); w sobotę od 1600, a w niedzielę 740, 945, 1840
Spowiedź Święta w I piątek miesiąca 1430 do 1600 ; 1730 -1830 i 1910 do 1930.
Komunia Święta w I Piątek miesiąca o 720; 1455, 1530 i 1555; 1755, 1820 i 1930
Nabożeństwa:
Poniedziałek 1750 – Różaniec i Litania do Świętego Józefa
Środa – 1800 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Czwartek – 1800 Nowenna do Świętej Rity
Piątek – 1800 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
Sobota 1600 Różaniec
Niedziela – 815 Godzinki ku czci NMP; 950 Modlitwy do Ducha Świętego
2. SPOTKANIA W TYM TYGODNIU
W niedzielę 09.09 o 1130 Msza Święta Franciszkańska.
Dzień Fatimski – w czwartek 13.09 o 1800 Różaniec przy figurze i Eucharystia o 18 30 o
nawrócenie parafian z przeniesieniem figury do świątyni.
Zapisy do I Komunii: SP Kawalerów Uśmiechu – 12.09 godzina 1730 - 1820, SP Kuźnia
Talentów – 13.09 godz. 1700 – 1800; dzieci do Wczesnej Komunii Świętej 13.09 od 1700 do
1800. dzieci uczące się poza Lusówkiem - po wieczornych Eucharystiach 10 i 13.09
Spotkanie organizacyjne dla rodziców w poniedziałek 17.09 godzina 1930 w oratorium.
Wspólnota Charyzmatyczna poniedziałek 10.09 godzina 1930
Spotkanie organizacyjne dla przygotowujących się do bierzmowania klas 7, 8 SP i III Gim w
niedzielę 16.09 po wieczornej Eucharystii około 19 50.
Klub Seniora w środę o 1630 w oratorium
Rozmowy Duchowe przy kawie niedziela g1630 na probostwie. Spotkanie dla dorosłych
Rodzinne Uwielbienie z dziećmi w niedzielę 16.09, a po Mszy Świętej modlitwa za nasze
rodziny. Drodzy rodzice i dzieci, zabierzcie poduszki, aby dzieci usiadły blisko ołtarza

3.
4.
5.
6.

oraz KONIECZNIE instrumenty, grzechotki, bębenki lub po prostu głosy, aby wspólnie
wyśpiewać naszą miłość do Pana Boga. W czasie tej Eucharystii odnowimy
Przyrzeczenia małżeńskie.
Spotkanie dzieci na strzelnicy 15.09 godzina 1000 w Tarnowie Podgórnym
Spotkanie młodzieży na strzelnicy 15.09 godzina 1100 w Tarnowie Podgórnym
Kiermasz Ciuszków 6.10. (odzież przynosimy od 29.09 do oratorium, po Eucharystiach).
Zapraszam również do zbierania makulatury i nakrętek na misje w Afryce.
Dziękuję p. Ryszardowi, Markowi i Bronkowi za wykonanie prac ziemnych przy kaplicy
Są wolne intencje na Eucharystie w tygodniu i w niedzielę.
Dziś odpust w Sanktuarium w Buku i w Sobocie – suma odpustowa o 1200.

7. Polecam czasopisma katolickie
8. Dziś Niedziela Funduszu Budowy Kościoła. W ubiegłą niedzielę zebraliśmy 2824 zł, w Otowie
199 zł, w Sierosławiu 356,5 zł. W miesiącu sierpniu przychody wyniosły 13 698 ( z wpłatami na
konto). Rozchody wyniosły 9850 zł. Konto Parafialne : SBG 34 9048 0007 2001 0013 9003 0001.

Intencje Mszy 08 – 16.09.2018
SOBOTA, 08.09.2018
1630

Z okazji 17 rocznicy ślubu Aleksandry i Tomasza

18

00

ROD SIEROSŁAW

19

00

ROD OTOWO

NIEDZIELA, 09.09.2018
800
10

Śp. Sylwestra Rochowiak od rodziny Gałka i Anioła

00

Śp. Stefan Perz (6 r. śm. i im.) od żony

30

Śp. Teresa Rura od siostry Stanisławy z rodziną
Z okazji 35 rocznicy ślubu Elżbiety i Marka

11
1900

PONIEDZIAŁEK, 10.09.2018
1830

Śp. Teresa Rura od rodz. Bekasów

WTOREK, 11.09.2018
800

ZBIERAMY NA MISJE
Makulaturę – kontener będzie
stał cały czas
Plastykowe nakrętki –
przynosimy w reklamówce i
ustawiamy przy garażu
FEAD
POMOC ŻYWNOŚCIOWA
dochód na jedną osobę samotną
1268 zł, a na osobę w rodzinie 1028
zł. Zaświadczenie od właściwego
OPSu proszę dostarczyć jeszcze w
tym tygodniu.

ŚRODA, 12.09.2018
1830

W intencji Bogu wiadomej
CZWARTEK, 13.09.2018
18

30

DZIEŃ FATIMSKI

Za parafian i o nasze nawrócenie

----------------------------------------

PIĄTEK, 14.09.2018
1830

Śp. Helena Zawarta 1 r.śm. i Józefa Zawarta
SOBOTA, 15.09.2018
Z okazji 96 urodzin Zofii

16

30

18

00

ROD SIEROSŁAW

19

00

ROD OTOWO

Śp. Władysława Szober (ur)

NIEDZIELA, 16.09.2018
800

Dziękczynienie za żniwa mieszkańców i sołectwa z Sierosławia
Śp. Helenę, Władysława Błażejczyk, Mariannę Michała Szober

10

00

Śp. Ewę Gibkowską od rodz. Koszutów

11

30

Śp. Teresa Rura od brata Jana z rodziną

1900

Śp. Korneliusza Duszyńskiego

Intencje są odprawiane wg kolejności. Druga i następne intencje, jeśli nie ma dwóch kapłanów
przy ołtarzu, będą odprawiane w najbliższym czasie w dni powszednie, jeśli jest wolna intencja

Rodzinne Uwielbienie
– to wspólna Msza św., modlitwa i uwielbienie naszego Ojca w niebie w
podziękowaniu za nasze Rodziny, Dzieci, Dziadków, Babcię, Mamę, Tatę,
Wujka, Ciocię, Brata, Siostrę, Żonę, Męża.
16.09 o 11:30 będziemy się modlić w intencji naszych rodzin, małżeństw i
dzieci. Otoczymy modlitwą tych, którzy starają się o dzieci i tych, którzy je
stracili. Wspólnie z Aniołami zaniesiemy pod ołtarz wszystkie prośby ukryte w
naszych sercach, które są trudne, ale też podziękujemy za to, co Bóg już
uczynił w naszym życiu. Na koniec Mszy św. przed Najświętszym
Sakramentem oddamy się w ręce naszego Boga. Kapłan udzieli nam
indywidualnego Błogosławieństwa, podczas którego otoczymy wszystkie
rodziny modlitwą wstawienniczą.
Drodzy rodzice i dzieci, zabierzcie poduszki, aby dzieci usiadły blisko ołtarza oraz
KONIECZNIE instrumenty, grzechotki, bębenki lub po prostu głosy, aby wspólnie
wyśpiewać naszą miłość do Pana Boga

