
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 01.09.2019 r. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 

1. Dziś przypada 80 rocznica rozpoczęcia II wojny światowej, naszą modlitwą otaczamy wszystkie 

ofiary tamtych tragicznych dni i prosimy Boga, aby nigdy już ludzkość nie doświadczyła dramatu 

wojny. Dziś o godz. 17
10 

nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic różańcowych. Bardzo prosimy 

wszystkich przynależących do róż różańcowych o obecność na tychże nabożeństwach i zmianach 

tajemnic. Od godz. 15
00

 do 16
00

 w Świetlicy Parafialnej odbędą się bezpłatne porady prawne. Dziś na 

Jasnej Górze gromadzą się rolnicy na dorocznym dziękczynieniu za plony. Od dzisiaj wznawiamy 

Mszę św. o godz. 16
00

, będzie ona odprawiana do końca grudnia.  
2. Przez cały miesiąc wrzesień, jak co roku będziemy przyzywać opieki  św. Aniołów Bożych. 

3. Jutro Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego o godz. 8
00

. Zapraszamy dzieci, młodzież, 

nauczycieli i rodziców do wspólnej modlitwy upraszającej Boże błogosławieństwo na czas edukacji 

szkolnej i religijnej. Apelujemy przy tej okazji do rodziców, aby z waszą pomocą dzieci i młodzież 

solidnie i z zaangażowaniem uczestniczyły w katechezie szkolnej, w niedzielnej Eucharystii  i życiu 

sakramentalnym. Jutro po Mszy św. wieczornej powakacyjna zbiórka dla wszystkich ministrantów. 

Serdecznie zapraszamy na to spotkanie, również tych chłopców, którzy pragną służyć przy ołtarzu. 

4. We wtorek – 03.09. – wsp. św. Grzegorza Wielkiego, pap. d.K. O godz. 8
15

 Msza Św. na rozpoczęcie 

roku szkolnego. dla Szkoły Społecznej. We wtorek przypada dzień imienin ks. Grzegorza, dlatego  

na Mszy św. o godz. 18
00 

polecać będziemy w modlitwie Czcigodnego Solenizanta.  

5. W środę o godz. 17
00

 cotygodniowa adoracja. Mszą św. o godz. 18
00

 rozpoczniemy nowy rok 

ewangelizacji. Zapraszamy na Mszę św. wszystkie grupy i wspólnoty istniejące przy parafii. Po 

Mszy św. odbędzie się wspólne spotkanie na którym nakreślimy wspólny plan działania. Liczymy 

na obecność przedstawicieli wszystkich wspólnot i grup duszpasterskich. 

6. W I czwartek miesiąca o godz. 17
00 

Godzina Święta.  

7. W I piątek miesiąca od godz. 14
00

 odwiedziny chorych w mieszkaniach. O godz. 17
00

 wystawienie 

Najświętszego Sakramentu oraz spowiedź święta.  Zachęcamy dzieci  i dorosłych do praktykowania 

nabożeństw pierwszo piątkowych. Przypominamy iż istotą tego nabożeństwa jest uczestnictwo we 

Mszy św. i przyjęcie Komunii Św. w tym dniu. Po Mszy św. spotkanie Straży Honorowej NSPJ oraz 

grupy „Bogumili”.  

8. W I sobotę miesiąca o godz. 17
30

 spotkanie KPRM. Mszą św. o godz. 18
00

 rozpocznie się 

nabożeństwo pierwszo sobotnie. Zachęcamy do praktykowania tego nabożeństwa. O godz. 18
45

 

spotkanie scholii parafialnej oraz tych dziewczynek, które chciałyby śpiewać w scholii.  

9. W przyszłą – II niedzielę miesiąca ofiary składane na tacę przeznaczone będą szczególnie na 

inwestycje parafialne. Na Mszy św. o godz. 12
00

 poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych dzieci 

rozpoczynających naukę w szkole podstawowej. W parafii OO. Dominikanów uroczystość odpustowa.  

Suma o godz. 11
00

, po niej okolicznościowy festyn. Uroczystość ta poprzedzona będzie również 

rekolekcjami dla kobiet, które odbędą się w piątek i sobotę na Mszach św. o godz. 18
00

. OO. 

Dominikanie zapraszają do udziału w tych wydarzeniach.  

10. Świetlica Parafialna Caritas zaprasza dzieci w wieku od 6 do 15 lat do uczestnictwa                             

w zajęciach świetlicowych. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 14
00

 do 16
30

. 

W ramach zajęć świetlicowych uczęszczające dzieci otrzymują posiłek oraz opiekę pań wychowawczyń. 

Zapraszamy dzieci do korzystania z niej, a rodziców  prosimy o zapisanie dzieci w najbliższym 

tygodniu. 

11. 14 września na Świętym Krzyżu odbędzie się całonocne czuwanie Wspólnot dla Intronizacji NSPJ. 

Szczegóły na tablicy ogłoszeń.   

12. W niedzielę 15 września na Mszach św. gościć będziemy duet bandurzystek „Elegia strun”                         

z Tarnopola na Ukrainie.  

13. Na tablicy ogłoszeń znajdują się informacje o pielgrzymce Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę                  

w dniu 21 – 22 września, o naborze do Diecezjalnego Studium Organistowskiego oraz do Studium 

Życia Rodzinnego. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z nimi.  

14. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 14 przy ul. Skalna Góra, m. od 1-30 za pełniony dyżur porządkowy 

w świątyni i ofiarę 241 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji  w środę o godz. 7
00

. W tym 

tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m od 31 - 60. 

15. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer „Małego Gościa 

Niedzielnego”. 


