
Ogłoszenia duszpasterskie 

XXIV Niedziela Zwykła  15. IX. 2019 r. 

 

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania oraz kwartalne 

dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. W kalendarzu liturgicznym pod datą 18 

września (najbliższa środa) przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona polskiej 

młodzieży. Mimo upływu stuleci jest on nadal czytelnym wzorem życia dla młodego 

pokolenia. W środę na 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. 

  

2. W dniu dzisiejszym o  godz. 15.00 w kościele św. Józefa Msza św. po Eucharystii  ks. abp 

Wacław Depo metropolita częstochowski poświęci dzwon „Pamięć i przestroga” ofiarowany 

dla  naszego miasta przez Prezydenta Polski. Dziś  po Mszy św. o godz. 12.00 spotkanie dla 

rodziców i dzieci klas III., o godz. 18.30 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia . 

 

3. Kościół przeżywa dzisiaj również dzień modlitwy w intencji środków społecznego 

przekazu. Prośmy o rzetelność i poszanowanie chrześcijańskich wartości dla wszystkich 

pracowników mediów. Zachęcamy do korzystania z szerokiej oferty wydawnictw i mediów 

katolickich.  

 

4. W poniedziałek o godz. 19.00 spotkanie modlitewne grupy „Przemienienie”. We wtorek, 

17 września, w rocznicę napaści Związku radzieckiego na Polskę w 1939 roku, w modlitwach 

pamiętajmy o wszystkich poległych w obronie naszej Ojczyzny na Wschodzie. W środę o 

godz. 19.00 spotkanie dla rodziców młodzieży klas I średnich przygotowujących się do 

przyjęcia bierzmowania. W piątek o godz. 18.00 Msza św i koronka do Bożego z oddaniem 

czci relikwiom św. siostry Faustyny. W sobotę od 17.30 - 18.00 w naszym sanktuarium trwa 

cicha Adoracja Najświętszego Sakramentu z możliwością spowiedzi. 

5. Za tydzień po Mszy św. o godzinie 12.00 spotkanie dla rodziców i dzieci klas IV  szkoły 

podstawowej. 

6. Spotkania grup duszpasterskich: 

1. W piątek o godz. 18.00    Spotkanie młodzieży Ruchu Świtało Życie  

2. W sobotę o godz. 09.00   Spotkanie LSO – kandydaci  

3. W sobotę o godz. 09.30   Spotkanie LSO – ministranci młodsi, 

4. W sobotę o godz. 10.00   Spotkanie LSO – lektorzy 

5. W sobotę o godz. 10.00   Schola młodzieżowa, dziecięca Spotkanie Dzieci Bożych. 

 

7. W kancelarii przyjmujemy intencje mszalne na rok 2020, tym tygodniu kancelaria będzie 

czynna tylko po południu od 16.30 – 17.30. Za tydzień po Mszy św. o godz.12.00 spotkanie 

dla dzieci i rodziców klas IV szkoły podstawowej. 

 

8. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności Daria Kaczmarek, Karol Belka.  

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.. 



 


