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1. Kalendarz liturgiczny:
poniedziałek, wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela;
czwartek, pierwszy miesiąca. Godzina Święta o 1700;
piątek, pierwszy miesiąca. Adoracja Przymierza Dwóch Serc po Mszy Świętej o godz. 1800 do
2200;
sobota, wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła. Z racji pierwszej
soboty miesiąca nabożeństwo wynagradzające po Mszy Świętej o godz. 800.
2. Decyzją ks. Biskupa Ordynariusza ksiądz Grzegorz Stachura został mianowany administratorem
parafii Szczukowice. Dziękujemy mu za pracę duszpasterską w naszej wspólnocie. W jego miejsce
Ks. Biskup powołał księdza Pawła Latosa. Witamy go w naszej parafii oraz życzymy Bożego
błogosławieństwa, darów Ducha Świętego i opieki Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej w wypełnianiu i
rozwijaniu posługi kapłańskiej.
3. W środę, 31 sierpnia o godz. 18.00, zapraszamy na Mszę Świętą
z racji 42 rocznicy powstania NSZZ "Solidarność”. Eucharystii będzie przewodniczył Ks. bp Andrzej
Kaleta.
4. Msza Święta w intencji ministrantów oraz ich rodzin będzie sprawowana w czwartek, 1 września o
godz. 18.00. Po Eucharystii odbędzie się spotkanie organizacyjne w nowym roku formacyjnym.
Zachęcamy szczególnie osoby z klas IV szkoły podstawowej by powiększyły grono wspólnoty
ministranckiej naszej parafii.
5. Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy Msze Święte rodzinne z kazaniami dla dzieci sprawowane o
godz. 13.00. Na zakończenie Eucharystii dzieci będą otrzymywać tzw. „Ziarenka”, które po
uzupełnieniu przynoszą w następnym tygodniu. W sposób szczególny w najbliższą niedzielę
zapraszamy najmłodszych wraz z plecakami i przyborami szkolnymi, które zostaną poświęcone na
rozpoczynający się rok szkolny.
6. Dziś o godz. 19.00, w ramach Dni Muzyki Dawnej odbędzie się w naszej świątyni koncert Julity
Mirosławskiej- solistki Polskiej Opery Królewskiej oraz organisty profesora Marka Toporowskiego. W
programie muzyka sakralna francuskiego baroku.
7. Za tydzień, w niedzielę 4 września o godz. 19.00, odbędzie się pierwszy koncert w ramach II
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Katedrze Kieleckiej. Przez 6
kolejnych niedziel wystąpią wybitni artyści polscy i zagraniczni. 4 września wystąpi polski organista i
improwizator, profesor i były rektor Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie Andrzej
Chorosiński oraz Świętokrzyski Kwintet Blaszany z Kielc. Serdecznie zapraszamy.
Komunikaty duszpasterskie podpisał Ks. Kanonik Adam Kędzierski
Proboszcz Parafii Katedralnej.

