
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 06.09.2020r. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 
 
1. Dziś pierwsza niedziela września. Na Mszy św. o godz. 1200 uroczystość I Komunii Św. dla 
ostatniej grupy dzieci. O godz. 1700 nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic różańcowych. Dziś 
na Jasnej Górze gromadzą się rolnicy na corocznej pielgrzymce dziękczynnej za tegoroczne plony. 
2. Przez cały miesiąc wrzesień przyzywamy opieki św. Aniołów Bożych. 
3. Jutro o godz. 1630 dodatkowa Msza św. dziękczynna za dar pierwszej spowiedzi i Komunii św. dla 
dzieci z ostatniej grupy komunijnej. Po Mszy św. wieczornej o godz. 1845 odbędzie się spotkanie dla 
kandydatów, którzy przyjmą sakrament bierzmowania w niedzielę 20 września na Mszy św.                        
o godz. 1200. Na to ważne spotkanie organizacyjne prosimy również rodziców kandydatów.  
4. We wtorek przypada święto Narodzenia NMP. Msze św. jak w dzień powszedni. O godz. 1730 
comiesięczne nabożeństwo do św. Michała Archanioła. 
5. W środę przeżywać będziemy kolejną rocznicę Intronizacji NSPJ w naszej parafii. Zachęcamy 
zatem w tym dniu osoby i rodziny, które dokonały Aktu Intronizacji do jego odnowienia. Natomiast 
te osoby lub rodziny, które chciałyby dokonać Aktu Intronizacji NSPJ, proszone są o kontakt                               
z przedstawicielami Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ lub w zakrystii w celu uzyskania szczegółowych 
informacji oraz pobrania materiałów. O godzinie 1700 adoracja Najświętszego Sakramentu, po niej 
Msza św. dziękczynna za dzieło Intronizacji oraz ponowienie aktu Intronizacji. Na tej Mszy św. 
zainaugurujemy również nowy rok ewangelizacji dla wszystkich wspólnot i grup duszpasterskich,     
a po Mszy św. odbędzie się spotkanie dla przedstawicieli wspólnot i grup parafialnych. Zapraszamy 
do licznego udziału.  
6. W czwartek o godz. 1700 Godzina Święta adresowana szczególnie dla SKC. Po Mszy św. 
comiesięczne spotkanie SKC.  
7. W piątek o godz. 1500 odbędzie się nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.  
8. W przyszłą niedzielę – 13. 09. – przypada XIII rocznica Intronizacji NSPJ w parafiach naszego 
miasta. Mszą św. o godz. 1800 rozpocznie się Nabożeństwo Fatimskie i przebiegać będzie według 
stałego porządku. W przyszłą niedzielę w parafii OO. Dominikanów obchodzona będzie rocznica 
koronacji MB Dzikowskiej i odpust, suma o godz. 1230. Z racji II niedzieli miesiąca ofiary składane na 
tacę przeznaczone będą szczególnie na potrzeby parafii. Pozostał nam jeszcze do spłacenia dług za 
wykonany monitoring w kwocie 9 tyś. zł. Zostały już złożone ofiary na wykonanie dwóch witraży                
w nawie wejściowej, zostaną one zamontowane końcem września. W drugiej nawie będziemy je 
montować po zebraniu środków finansowych, zapewne na wiosnę przyszłego roku. Przedstawiać 
będą postacie polskich świętych ostatniego i obecnego wieku. Szczegóły z projektem i kwotą 
podamy do końca roku. W przyszłą niedzielę odbędzie się przesunięta z Wielkiego Piątku zbiórka do 
puszek na Grób Pański w Ziemi Świętej. 
9. Zgodnie z sugestiami  parafian wprowadzamy pewien ustalony porządek w przyjmowaniu Komunii 
Św. Mianowicie główny celebrans, czyli kapłan, który przewodniczy liturgii  będzie udzielał Komunii 
Św. w nawie głównej najpierw osobom na zdezynfekowane dłonie, gdy ich nie będzie to udzieli 
osobom do ust. Pozostali księża będą rozdawać Komunię św. tylko do ust. Jeśli będzie dwóch księży 
to obydwaj w nawie głównej, jeśli trzech to w trzech nawach. Prosimy o dostosowanie się do zaleceń 
i próśb. Wznawiamy również spowiedź w niedziele i uroczystości w konfesjonale zamkniętym pod 
chórem, natomiast w tygodniu spowiadamy w konfesjonałach przypisanym księżom.  
10. W parafii św. Barbary od września w każdą środę po Mszy św. o godz. 1800 odbywać się będzie 
Szkoła Biblijna. Szczegóły na plakacie.  
11. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 1 przy ul. A. Krajowej za pełniony dyżur porządkowy w świątyni    
i ofiarę 100 zł. Pracowało 2 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu 
prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 2 przy ul. A. Krajowej. Dziękujemy rodzicom dzieci komunijnych 
za wystrój kościoła oraz sprzątanie i prace porządkowe. Dziękujemy również naszej służbie 
kościelnej: p. Zofii oraz p. Andrzejowi za wszelkie prace wkładane w utrzymanie porządku i estetyki 
naszej świątyni oraz za poświęcany czas dla dobra wspólnoty parafialnej.   
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.  


