
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

DZWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA ROK „C” 
 

1 września 2019 r. 
 

 
1. Nieszpory i procesja eucharystyczna  dziś  o godz. 1815. 

2. Konferencje dla narzeczonych rozpoczną śię w poniedziałek, 2 wrześ nia w śali ś w. 

Jo zefa o godz. 2000. 

3. Spotkanie Kolegium Katechetycznego w poniedziałek, 2 wrześ nia po Mśzy ś w. o godz. 

1900 w domu parafialnym. 

4. Dzieci i młodzież szkolna śpotykają śię na Mśzach  ś w. rozpoczynających rok śzkolny i 

katechetyczny, według naśtępującego porządku: 

W poniedziałek 2 września: 

• godz. 845 XXIV LO  im. Cypriana Norwida  

We wtorek 3 września: 

• godz. 900  Młodzież szkół ponadpodstawowych; 

• godz. 1100 Szkoła Podstawowa nr 148; 

• godz. 1200 Szkoła Podstawowa nr 225. 

5. Msza św. parafialna dla dzieci na rozpoczęcie nowego roku śzkolnego i 

katechetycznego z poś więceniem przyboro w śzkolnych w przyśzłą niedzielę o godz. 

1130. 

6. Zespoły parafialne śpotykają śię w tym tygodniu: 

• Franciszkański Zakon Świeckich dziś  o godz. 1700. 

• Bractwo Adoracyjne w piątek na Mśzy ś w. o godz. 1900. Po Mśzy ś w. śpotkanie 

koordynatoro w. 

• Dziecięca schola parafialna śpotyka śię w przyśzłą niedzielę na Mśzy ś w. o godz. 

1130. Do udziału w ścholi zapraśzamy takz e nowych kandydato w i kandydatki, 

kto rzy lubią ś piewac . 

7. Pierwszy piątek miesiąca przypada w tym tygodniu. Spowiadamy podczaś wśzyśtkich 

Mśzy ś w. i po południu od godz. 1700. 

8. Z racji pierwszej soboty miesiąca naboz en śtwo czuwania z Maryją po Mśzy ś w. o godz. 

1900 do Apelu Jaśnogo rśkiego o godz. 2100. 



9. Dzieci przygotowujące się w tym roku do I Komunii św. /klasy III/ zapraśzamy wraz 

z Rodzicami na Mśzę ś w. inicjacyjną w przyśzłą niedzielę o godz. 1130. Po Mśzy ś w. 

śpotkanie z rodzicami w dolnym koś ciele. 

10. Wznawiamy od września Mśze ś w. w dni powśzednie rano o godz. 700 oraz w piątki o 

godz. 1500. 

11. Organizowana jest pielgrzymka parafialna do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu w 

sobotę, 7 września. Do udziału zapraszamy całe rodziny, a w szczególności 

mężczyzn. Pielgrzymka rozpocznie nową inicjatywę duszpasterską w parafii 

adresowaną przede wszystkim dla mężczyzn. 19. dnia każdego miesiąca, 

poczynając od września, o godz. 2000 wprowadzamy Nabożeństwo do Św. Józefa o 

rozeznanie i rozwój powołania chrześcijańskiego przez mężczyzn. Bliższe 

informacje i zapisy u ks. Andrzeja. 

12. Rozpoczęliśmy prace nad dopełnieniem wystroju prezbiterium tak pod względem 

formy artystycznej jak i treści teologicznej. Całość przedsięwzięcia została 

rozłożona na kilka lat i będzie polegała na umieszczeniu we wnękach bocznych 

ścian prezbiterium 14. olejnych obrazów (po siedem na każdej) 

przedstawiających biblijne sceny z życia Św. Józefa – patrona kościoła i parafii. 

Tematycznie określamy te wydarzenia jako radości i smutki Św. Józefa. 

Gotowy jest już drugi obraz i moz na go dziś  oglądac  w prezbiterium. Przedśtawia on 

drugą z radoś ci: Powołanie Józefa na Opiekuna Zbawiciela. Jego autorką jeśt Pani 

Agnieśzka Słodkowśka, kto ra wraz z męz em ufundowała pierwśzy obraz. Ośoby 

zaintereśowane ufundowaniem kolejnych obrazo w i bliz śzymi informacjami na ten 

temat zapraśzamy do zakryśtii lub kancelarii parafialnej. Całoś c  projektu wraz ze 

wśtępnymi śzkicami zośtała zamieśzczona w naśzym dziśiejśzym dodatku do Tygodnika 

katolickiego „Niedziela”. 

13. „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duśzpaśterśka, kto rą moz na podjąc  podpiśując 

deklarację wyłoz oną przy wyjś ciu  z koś cioła. Polega ona na trzydzieśtu minutach 

modlitwy adoracyjnej raz w mieśiącu w kaplicy M.B. Częśtochowśkiej, będącej wyrazem 

wdzięcznoś ci i dziękczynienia za Jubileuśz 30-lecia wieczyśtej, całodobowej adoracji 

Najś więtśzego Sakramentu w naśzej ś wiątyni. Podpiśane deklaracje moz na przynośic  do 

zakryśtii, bądz  pozośtawic  na kto rymś  z bocznych ołtarzy w koś ciele. 

14. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakryśtii lub kancelarii parafialnej. 

15. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona jeśt na Seminarium Duchowne w Warśzawie. 

16. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” 

rozprowadzają dziś  miniśtranci po Mśzach ś w. Cena tygodnika to 5 zł. pluś dobrowolna 

ofiara na druk kolorowej wkładki i funduśz miniśtrancki. 


