
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

19 września 2021 roku – XXV niedziela zwykła 

 

1. Wczoraj zakończyliśmy Nawiedzenie Ikony MB . Pragnę z nieukrywaną radością bardzo serdecznie 

podziękować za ogromny trud i zaangażowanie parafian w przygotowanie tego wyjątkowego wydarzenia. 

Powiedzieć, że było ładnie to chyba powiedzieć za mało. Zatem niech Sama Maryja wynagrodzi wszystkim 

najpierw za :  sakrament pojednania, liczny udział w rekolekcjach, w Apelach, w powitaniu i pożegnaniu, za 

całonocne czuwanie, chórowi, zespołom muzycznym dzieci i młodzieży, p. kościelnym, ministrantom, Strażakom, 

motocyklistom, pocztom sztandarowym, za kilometrowe przyozdobione drogi, pięknie udekorowany kościół – Bóg 

zapłać za wszystko. Dekoracje niech pozostaną do następnej niedzieli, bo wtedy kończy się peregrynacja w naszym 

dekanacie. Naszym parafialnym owocem będzie po Nawiedzeniu cotygodniowa godzinna Adoracja NS w każdy 

czwartek w intencji nowych, licznych i świętych powołań kapłańskich i zakonnych. Byłoby pięknie, gdyby każdy 

osobiście zrobił jakieś postanowienie i w ten sposób pozostałby jakiś trwały ślad po spotkaniu z Matką Bożą. 

Obyśmy wszyscy zbliżyli się do P. Boga i siebie nawzajem. Wielkie Bóg zapłać O. Izydorowi za posługę i obecność. 

O. Emilianowi Siegelowi – Pallotynowi z Warszawy za płomienne i bogate w treść głoszone Słowo Boże. Dziś po 

Mszach św. będzie można Mu podziękować i wspomóc misjonarzy i misje, w których posługują Ojcowie. Za każdy 

dar serca i zakup pamiątek Bóg zapłać. 

2. Kto chciałby mieć pamiątkę po Nawiedzeniu w formie filmu DVD / 3h / lub  obrazek pamiątkę po Nawiedzeniu z 

Aktem Zawierzenia  może zapisać się na listę w zakrystii. 

3. Dziś III niedzielę miesiąca – składka przeznaczona na cele remontowe. Został poddany renowacji stary 

piękny krzyż z relikwiami św. Sebastiana. Koszt 500 zł. W tym tygodniu rozpoczniemy prace na cmentarzu. 

Chcemy stopniowo kłaść kostkę brukową w alejkach bocznych, począwszy od krzyża. Nie zatrudnialiśmy firmy. 

Prace wykonamy siłą własnych rąk oraz zdolnościami i dobrym sercem naszych parafian. 

4. Dziś na Mszę św. o 10.30 proszę na I spotkanie rodziców z dziećmi z kl. III . Będzie można zapisać dziecko 

na listę przygotowujących się do I komunii / deklaracje /. Przypomnę, że w 2022 roku I komunia św. ostatni raz w 

Niedzielę Zesłania Ducha Św. Od 2023 będzie to stała data -  III Niedziela maja. 

5. W tygodniu  Msze św.: w pon. o 8.00,wt; śr, pt i sob. o 16.00. W czwartek o 17.00 wystawienie NS, o 17.30 

Nabożeństwo do O. Pio i Msza św. o 18. 00, którą odprawi O. Włodzimierz. W czasie Mszy św. będzie 

poświęcona, zakupiona figura O.Pio. Zapraszamy czcicieli tego świętego! 

6. Za tydzień ostatnia Niedziela miesiąca. O godz. 18.00 na Mszę św. zapraszam młodzież przygotowującą się 

do bierzmowania deklaracje /. Także za tydzień 26.09 po Mszy św. w salce spotkanie dla chętnych / niezależnie 

od wieku – liczą się zdolności i chęci /,  którzy chcieliby włączyć się do Grupy Teatralnej. Jest reaktywowana po 3 

letniej przerwie. 

7. Biuro w tym tygodniu : wt i śr.od 10.00- 11.00 i czw.16.00 -16.45. 

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

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

 


