
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA ROK „C” 8 września 2019 r. 

 

1. Nieszpory dziś  o godz. 1815. 
2. Msza św. parafialna dla dzieci na rozpoczęcie nowego roku śzkolnego i 
katechetycznego z poś więceniem przyboro w śzkolnych dziś  o godz. 1130. 

3. Dzieci przygotowujące się w tym roku do I Komunii św. /klasy III/ 
zapraśzamy wraz z Rodzicami na Mśzę ś w. inicjacyjną dziś  o godz. 1130. 
Po Mśzy ś w. śpotkanie z rodzicami w dolnym koś ciele. 

4. Konferencje dla narzeczonych w poniedziałek w śali ś w. Jo zefa o godz. 

2000. 
5. Zespoły parafialne śpotykają śię w tym tygodniu: 

• 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 . 

• Żywy Różaniec dziś  o godz. 1530. 
• Chłopców, którzy pragną być ministrantami, kś. Leśzek zapraśza 
na śpotkanie w najbliz śzą niedzielę o godz. 1115  do zakryśtii w 
koś ciele. 

• Adorujący Najświętszy Sakrament w przyśzłą niedzielę o godz. 
1500 w         go rnym koś ciele. Temat śpotkania „Powro t do z ycia ojca 
Jana od Krzyz a”. Spotkanie jeśt otwarte dla wśzyśtkich. 

6. Wznawiamy od września Mśze ś w. w dni powśzednie rano o godz. 700 
oraz w piątki o godz. 1500. 

7.  „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. 

8. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakryśtii lub kancelarii parafialnej. 
9. Taca dzisiejsza przeznaczona jeśt na Seminarium Duchowne w 
Warśzawie. 

10. 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. 


