
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

26 września 2021 roku – XXVI niedziela zwykła 

 

1. Dziś w kościele w Polsce liczenie wiernych. 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. Wczoraj zakończyło się Nawiedzenie Ikony MB w dekanacie . Dziękuję za udekorowanie domów 

i ulic. Jutro od 10.00 proszę, kto może niech pomoże zebrać flagi i drzewce z chorągiewkami. Wszystkie 

pożyczone rzeczy z plebanii proszę przywieźć w tym tygodniu do starej szopy, skąd były wzięte, natomiast 

duże flagi tam, gdzie były składowane – musimy je odwieźć. 

2. W zakrystii można odbierać zamówione filmy DVD z Nawiedzenia. Koszt 40 zł. 

3. W piątek rozpoczynamy październik – miesiąc szczególnej modlitwy różańcowej. Różaniec dla dzieci od 

poniedziałku do piątku o 17.00,  dla pozostałych po Mszy św. o 18.00, w soboty o 17.30, a w niedzielę 

przed każdą Mszą św. ( prowadzą Matki Różańcowe). Sięgajmy codziennie po różańce. Odmawiajmy go 

w kościele i w domach - rodzinnym gronie. 

4. W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca. W czwartek i piątek objazd chorych od 9.00. Od 

17.00 wystawienie NS i spowiedź dla młodzieży w czw. i w pt. dla uczniów szk. podstawowej. W sobotę o 

17.00 zapraszam na comiesięczną katechezę dla wszystkich Matek i Ojców Różańcowych. Nabożeństwo 

I sobót miesiąca: różaniec i Msza św. wynagradzająca oraz  medytacja pierwszosobotnia. Spełnijmy prośbę 

MB z Fatimy i przybądźmy na wspólną modlitwę / dzieci  i młodzież ze starszymi !!! /. 

5. Rozpoczęły się prace na cmentarzu. Kładziemy kostkę brukową. Jeśli ktoś ze starszych, niepracujących 

miałby trochę wolnego czasu i dobrej woli, to zapraszam, żeby wspomóc 1h lub 2h dziennie. 

6. Za tydzień 3.10. w czasie Mszy św.  poświęcenie różańców dzieciom komunijnym. Po Mszy św. bardzo 

proszę o przybycie na krótkie spotkanie rodziców ministrantów. 

7. Po Mszach św. zapisujemy w zakrystii kandydatów do ministrantów i dziecięcego chórku „Boże Owieczki”  

z różnych klas. Zachęcam chętnych do pięknej i zaszczytnej służby dla P. Jezusa. O pomoc i zachętę w tej 

sprawie proszę rodziców. W  najbliższą sobotę o 10.00 zapraszam ministrantów i chórek z rodzicami na 

ognisko – pieczona pyra i kiełbaski. 

8. W liturgii : we wtorek.- św. Wacława; środę- św.Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała; czw. - św. Hieronima; 

piątek  -św. Teresy od Dzieciątka Jezus; sob.- św. Aniołów Stróżów 

9. Pod chórem gazety katolickie: Przewodnik Katolicki – 6 zł / rozważania na każdy dzień / ; Gość Niedzielny 

– 6 zł ; „ Mały Gość dla dzieci” - 6zł. oraz darmowe gazety ”Dobre Nowiny”. 

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

 

 


