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1. Dziś o 10.30 Msza św. dziękczynna za żniwa / dożynki parafialne /. Zapraszam możliwie wszystkich 

rolników do wspólnego dziękczynienia P. Bogu za tegoroczne plony. Zewnętrznym znakiem będą 

symboliczne wieńce, które przyniesiemy do kościoła, by je poświęcić. Po południu od 15.00 – 19.00 

zapraszamy na parafialny festyn, by wspólnie, rodzinnie spędzić  czas w ogrodach 

proboszczowskich. 

2. W sobotę 10 września po Mszy św. odbędzie się po raz drugi w naszym kościele koncert muzyki 

starodawnej – barokowej. W wybranych , nielicznych kościołach naszej diecezji goszczą wybitni 

muzycy, którzy przeniosą nas do wcześniejszej epoki. Wystąpi zespół „ ARTE DEI SUONATORI”.  

Po koncercie będzie można złożyć dobrowolną ofiarę przy wyjściu z kościoła na dalszą promocję 

tego rodzaju kultury . Bardzo serdecznie zapraszam będących na Mszy św. do pozostania. Byłoby to 

mile widziane od strony Artystów.  

3. Za tydzień rozpoczynamy Msze św. z udziałem dzieci 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. W zakrystii można zapisać się do ministrantów, chórku, żywego różańca / 

Panie katechetki /. 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. Dzieci 

komunijne razem z rodzicami proszę o przybycie na tę Mszę św. Będą dla nich co niedzielę 

rozdawane ZIARNO. 

4. Do końca tego tygodnia można się jeszcze zapisać na pielgrzymkę na Warmię i Mazury Są 4 

miejsca do obsadzenia. Zgłoszenia w biurze lub po Mszy św. Termin 19.09 – 22.09. Zapraszam.  

5. 8 września w czwartek przypada święto Narodzenia MB. W tym dniu w czasie Mszy św. będziemy 

błogosławić ziarno pod tegoroczne zasiewy.  

6. W piątek 9 września o 18.30 katecheza przed chrztem św. dla rodziców i chrzestnych. 

7.  Prasa katolicka: Gość Niedzielny, Mały Gość dla dzieci , Przewodnik Katolicki i Dobre Nowiny / 

egzemplarze darmowe /. 

 

8. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła, za ofiarowane liczne fanty, za ciasto i inne kulinarne wiktuały, 

Dziękuję także Pani Katarzynie, która wraz z dziećmi namalowała obraz Matki Bożej Siewnej na 

dzisiejszą dożynkową okoliczność. Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia.  


