
 

Ogłoszenia duszpasterskie 

XXIV Niedziela Zwykła  13. IX. 2020 r. 

 

1. Dzisiaj rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców, oraz X Tydzień 

Wychowania pod hasłem „ Budujmy więzi” 

 

2. Dziś po Mszy św. o godz. 12.00 spotkanie dla rodziców i dzieci które w tym roku szkolnym przestąpią do                       

I komunii św., oraz poświecenie tornistrów i przyborów szkolnych dla uczniów klas I . 

 

3. W dniu dzisiejszym o godz. 17.00 Nabożeństwo Fatimskie z procesją. W poniedziałek o godz. 19.00 

Spotkanie grupy modlitewnej „Przemienienie”. W środę o godz. 18.00 Nowenna i Msza św. do Matki Bożej 

Pocieszenia.  

 

4. W poniedziałek, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 15 września (najbliższy 

wtorek) przypada wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. 

 

5. Z uwagi na stan epidemiczny panujący w Polsce, dekanalne dni chorych, które zwykle odbywały się w 

różnych sanktuariach naszej archidiecezji, w tym roku przybrały zmienioną formę.14 września 2020,                      

o godz. 13.30 Ksiądz Arcybiskup Wacław DEPO, Metropolita Częstochowski, będzie sprawował Mszę św. 

w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze. Msza św. (Transmisja w TV Trwam) Zachęcamy wszystkich 

chorych oraz osoby starsze do duchowej i telewizyjnej łączności w tym czasie. 

 

6. Dnia 17 września /czwartek/ przypada kolejna rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 

roku. Wspominamy wszystkich poległych na Wschodzie, deportowanych i zamęczonych na Syberii i w 

innych miejscach kaźni. Prosimy miłosiernego Boga o pokój i zgodę między narodami. 

 

7. W piątek przypada święto św Stanisława Kostki patrona dzieci i młodzieży na wieczorną Mszę św.,                

o godz. 18.00 zapraszamy dzieci szkół podstawowych, młodzież  szkół średnich, rodziców, wychowawców, 

nauczycieli i katechetów.  Przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki, będziemy prosili Pana Boga                    

o świętość naszych dzieci i młodzieży, bo od nich zależy przyszłość naszego narodu i Kościoła. 

 

8. Rozpoczął się rok szkolny i katechetyczny. Zachęcam do odważnego rozglądania się, aby poza nauką 

znaleźć właściwe miejsce dla swojego wzrostu duchowego, dla umacniania swojej przyjaźni z Panem 

Bogiem.  

W piątek o godz. 18.00    Spotkanie młodzieży Ruchu Świtało Życie  

W sobotę o godz. 09.00   Spotkanie LSO – kandydaci  

W sobotę o godz. 09.00   Spotkanie LSO – ministranci młodsi, 

W sobotę o godz. 09.00   Spotkanie LSO – lektorzy 

W sobotę o godz. 10.00   Schola młodzieżowa 

W sobotę o godz. 10.00   Schola dziecięca Spotkanie Dzieci Bożych.  

 

W środę 16.09. - o godz. 17.00 spotkanie dla klas II średnich po bierzmowaniu 

W czwartek 17.09. - o godz. 18.00 dodatkowe spotkanie dla rodziców i młodzieży klas VI  

W piątek 18.09. - o godzinie 18.00 Msza  św i spotkanie dla klas I średnich  

 

9. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności śp.  Wiktora Pagacza, Mirosława Białka.                        

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 
 


