
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

12 września 2021 roku – XXIV niedziela zwykła 

 

1. Dziś w Warszawie o godz.12.00 odbędzie się beatyfikacja Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego. Tego 

właśnie dnia przypada 120 rocznica Jego urodzin. Módlmy się o piękne owoce tego wydarzenia dla naszej Ojczyzny 

i rodzin. 

2. Dziś rozpoczynamy Mszę św. z udziałem dzieci w każdą niedzielę o godz.10.30. Zapraszam rodziców ze 

swoimi dziećmi. Nasz chórek „ Boże Owieczki” zaprasza chętne dzieci do wielbienia Pana Boga śpiewem. Na tej 

Mszy poświęcimy tornistry dla dzieci z kl.I. Zachęcam do włączenia się dzieci i młodzieży w aktywne życie parafii. 

Można zapisać się do ministrantów, chórku ,żywego różańca. O pomoc i zachętę w tej sprawie proszę rodziców. 

Msze św. z udziałem młodzieży / zwłaszcza kandydatów do bierzmowania / w ostatnią niedzielę miesiąca o 18.00. 

3. Z  radością chcę poinformować, że z festynu zebraliśmy 20.703,79 gr. Należność za płot została całkowicie 

spłacona. Gratuluję wszystkim organizatorom, uczestnikom każdemu, kto dołożył choćby maleńką cegiełkę do tego 

dzieła. Wielkie Bóg zapłać  za wszystko. Blachy od ciasta do odbioru w tym tygodniu w salce. 

4. Zbliża się tak długo oczekiwane Nawiedzenie Ikony MB Częstochowskiej. Poprzedzą je parafialne 

rekolekcje, które rozpoczynamy we wtorek 14.09 o godz.19.00. Msza św. Z nauka rekolekcyjną w środę i 

czwartek również o 10.00. Na Mszę św. we wtorek przynosimy krzyże, które wiszą w naszych domach, jak i te 

niewidoczne – życiowe. Program mamy na ulotkach – są jeszcze przy wyjściu z kościoła. W piątek o godz.17.00 

gromadzimy się w kościele na Nabożeństwie i wyruszamy w kierunku ul. Floriana. Tam  powitamy Ikonę. W procesji 

niesiemy wszystkie feretrony i sztandary. Po powitaniu udajemy się w uroczystej procesji do kościoła. O godz.18.00 

rozpocznie się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem J. E. Ks. Bp. Szymona Stułkowskiego. Proszę, aby na 

Nabożeństwo oczekiwania w procesji w jedną i drugą stronę oraz na Mszy o 18.00 uczestniczyły w strojach 

galowych dzieci z kl. III i kandydaci do bierzmowania kl. VII,VIII i starsi. Cały program znajduje się na ulotkach. 

Ze względu na rozpoczynające się Nawiedzenie Ikony MB Częstochowskiej w naszym dekanacie Msze św. będą 

przeniesione na godzinę 16.00. 

5. Spowiedź św. we wtorek, w środę, w czwartek rano od 9.30 – 10.00, wieczorem od 18.00-19.00 i od 20.00- 

21.00. 

6. W poniedziałek 13-stka Fatimska. Tego dnia różaniec o 14.30 i Msza św.  z procesją wokół kościoła. 

7. W następną III niedzielę miesiąca – składka przeznaczona na cele remontowe, na Mszę św. o 10.30 proszę 

na I spotkanie rodziców z dziećmi z kl.III 

8.  Godziny urzędowania biura parafialnego  w tym tygodniu: we wt.: 17.30 – 18.00; w śr  i czw: po rannej Mszy 

św. 

9. Dzień Solidarności z Afganistanem ”. Parafianie zebrali na Caritas 1082 zł. Zostały wysłane w ubiegłym tygodniu. 

Bóg zapłać. 

10.  W sobotę zmarł śp. Tadeusz Norek, lat 89, z ul. JP II. Pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz.11.00. Różaniec 

w niedzielę i poniedziałek o godz.17.30. Wieczny odpoczynek…. 

11. Pod chórem gazety katolickie: Przewodnik Katolicki – 6 zł  ; Gość Niedzielny – 6 zł ; dla dzieci „Mały Gość” i „Mały 

Przewodnik” oraz kilka nr Dobrych Nowin / egz. darmowe /. 

12. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła, życzliwość i pomoc.  Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia. 

 


