
Ogłoszenia duszpasterskie 

XXIV Niedziela Zwykła  12. IX. 2021 r. 

 

1. Dzisiaj rozpoczynamy w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw 

za dzieci, młodzież i wychowawców. Chodzi o wielkie dzieło kształtowania przyszłych 

pokoleń, ich świata wartości, postaw życiowych, które będą je wyróżniały w codzienności. 

Niech to będzie nie tylko czas szczególnej modlitwy, lecz także okazja do refleksji, jakie 

dajemy świadectwo życia. Nie wolno nam bowiem zapomnieć, że to właśnie świadectwo jest 

wsparciem lub degradacją procesu wychowania, nad którym trudzą się rodzice                                 

i wychowawcy. 

 

2. Dziś po Mszy św. o godzinie 12.00 poświęcenie tornistrów, przyborów szkolnych dla 

uczniów klas pierwszych, oraz spotkanie dla rodziców i dzieci klas III rozpoczynających 

przygotowanie do pierwszej komunii św. O godzinie 17.30 w dniu dzisiejszym adoracja 

Najświętszego Sakramentu. 

 

3. Dziś taca inwestycyjna. Drodzy, to dzięki waszemu wsparciu i ofiarności możemy 

kontynuować prace remontowe świątyni i jej otoczenia. W każdą niedzielę modlimy się za 

wszystkich parafian i dobrodziejów. Niech Bóg wynagrodzi wam, drodzy, waszą hojności               

i otwartość oraz gotowość do pomocy. 

 

4. Naszą modlitwą i ofiarami zbieranymi do puszki w dniu dzisiejszym wspieramy 

Afgańczyków. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na długofalowe wsparcie działań Caritas 

na rzecz migrantów i uchodźców, zarówno w Polsce jak i za granicą. 

 

5. W poniedziałek 13 dzień miesiąca o godzinie 18.00 Msza św. i nabożeństwo fatimskie                

z procesją  zapraszamy do wspólnej modlitwy wszystkich czcicieli Matki Bożej oraz grupę 

modlitewną Rzemienie .    

 

6. We wtorek 14 września przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego upamiętniające 

odnalezienie relikwii krzyża, na którym umarł i dokonał zbawienia świata nasz Pan Jezus 

Chrystus. W czasach, kiedy symbole naszej wiary są znieważane, miejmy odwagę przyznać 

się, że jesteśmy chrześcijanami przez pobożne czynienie tego znaku, gdy przechodzimy obok 

kościoła czy przez okazywanie szacunku przydrożnym kapliczkom i krzyżom. Zapraszamy                      

w tym dniu na Msze Święte, które odprawimy o godz. 7.00 i 18.00. 

 

7. 17 września będziemy obchodzili rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę                  

w 1939 r. Pamiętajmy o tej tragicznej karcie historii i módlmy się za wszystkich poległych na 

Wschodzie w obronie ojczyzny. 

 

8. W piątek z racji 3 piątku miesiąca o godzinie 17.30 koronka do Bożego Miłosierdzia.                 

Na Mszę św. o godzinie 18.00 z racji zbliżającego się świetna św. Stanisława Kostki patrona 

dzieci i młodzieży - zapraszamy młodzież ruchu Światło Życie oraz dzieci  i  młodzież szkół 

podstawowych i średnich przygotowujących się do przyjęcia bierzmowania, oraz młodzież po 

bierzmowaniu. 

 

9. Raz jeszcze serdecznie dziękuję wszystkim którzy przyjęli zaproszenie do udziału                    

w Misjach parafialnych. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w Uroczystości 

odpustowej i w Mszy św. Jubileuszowej w 50 rocznicę koronacji Matki Bożej Pocieszenia 

wierzę w to mocno że Matka Boża nigdy Was nie zawiedzie i nie opuści kiedy będziecie 

wzywać Jej imienia. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie naszych 

uroczystości przede wszystkim Panu Włodzimierzowi Jadwiszczokowi, Krzysztofowi 



Dziubie i Jackowi Kazimierczakowi, ks. wikariuszom oraz wszystkim którzy współpracowali 

z wymienionymi by godnie, głęboko i pobożnie przeżyć jubileuszowe uroczystości .   

 

10. Rozpoczął się rok szkolny i katechetyczny. Zapraszamy dzieci i młodzież do włączenia 

się w działalność naszych grup duszpasterskich. W naszej parafii jest wiele propozycji, 

choćby działające u nas koła, organizacje katolickie, Akcja Katolicka, Chór parafialny, Żywy 

Różaniec, Wspólnota modlitewna Przemienienie, Oaza Rodzin, schola dziecięca                                

i młodzieżowa, wspólnota Dzieci Bożych, Liturgiczna Służba Ołtarza, Zapraszam wszystkich 

chętnych do wspólnej pracy.                                                                                                                                          

W piątek o godz. 18.00      Spotkanie młodzieży Ruchu Świtało Życie  

W sobotę o godz. 09.00     Spotkanie LSO – kandydaci , ministranci i lektorzy 

W sobotę o godz. 10.30     Schola dziecięca, Spotkanie Dzieci Bożych. 

 

 

Wszystkim solenizantom i jubilatom nowego tygodnia składamy najserdeczniejsze 

życzenia,   a drogim parafianom i miłym gościom życzymy radosnej, rodzinnej niedzieli                                            

oraz pomyślnego nowego tygodnia. Szczęść Boże. 

 

 


