
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.09.2020.   OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 
 
1. Dzisiejsza niedziela to Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu – modlimy się                     
o to, aby media służyły budowaniu prawdy, miłości i sprawiedliwości w świecie. Dziś                      
na Mszy św. o godz. 1200  J.E. ks. bp Krzysztof Nitkiewicz udzieli sakramentu bierzmowania 
40 osobowej grupie młodzieży, która przez 3 lata przygotowywała się do tego sakramentu. 
Nabożeństwo niedzielne dziś o godz. 1730. 
2. Codziennie w modlitwie polecamy naszą wspólnotę opiece  św. Aniołów. Te 
nabożeństwa przypominają nam, że miłosierny Bóg troszczy się o nas także przez to, że 
posyła nam swoich Aniołów, aby nas strzegli i pomagali  w zbawieniu. 
3. Jutro – 21.09. – święto św. Mateusza Ap. i Ew. Po Mszy św. wieczornej zbiórka dla LSO 
oraz tych chłopców, którzy chcą służyć przy ołtarzu. O godz. 1900 odbędzie się pierwsze 
spotkanie dla rodziców dzieci klas III, które w przyszłym roku przystąpią do I Komunii Św.      
w naszej parafii. Serdecznie zapraszamy.  
4. We wtorek na Mszę św. o godz. 1800 i pierwsze spotkanie informacyjne po niej, prosimy 
kandydatów do bierzmowania z VI klasy szkoły podstawowej z terenu naszej parafii wraz 
z rodzicami. Podczas tego spotkania kandydaci otrzymają specjalne indeksy. Prosimy 
wszystkich o wzajemne poinformowanie się i obecność na tym ważnym spotkaniu, 
rozpoczynającym pierwszy rok przygotowania do sakramentu bierzmowania. 
5. W środę – 23.09. – wsp. św. O. Pio z Pietrelciny. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja 
Najświętszego Sakramentu. Na Mszę św. o godz. 1800 inaugurującą ostatni rok 
przygotowania do sakramentu bierzmowania i spotkanie informacyjne po niej, prosimy 
młodzież klasy VIII szkoły podstawowej wraz z rodzicami. Sakrament Bierzmowania dla tej 
grupy planowany jest na wiosnę  2021 roku. Po Mszy św. spotkanie Rycerzy Kolumba.  
6. W czwartek o godz. 1730 nabożeństwo do Matki Bożej Królowej Przenajdroższej Krwi. Na 
Mszę św. i spotkanie po niej prosimy kandydatów do bierzmowania z klasy VII wraz                   
z rodzicami.  
7. W piątek o godz. 1730 nabożeństwo wynagradzające za grzechy przeciwko życiu. 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy, szczególnie osoby, które podjęły Dzieło Duchowej 
Adopcji  Dziecka Poczętego. 
8. W sobotę o godz. 2100 odbędzie się comiesięczny Apel Jasnogórski. 
9. W przyszłą niedzielę odbędzie się pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę.                
Z naszego miasta organizowany jest wyjazd z parafii OO. Dominikanów.  
10. Przypominamy o konieczności zachowania przepisów sanitarnych w związku                     
z trwającą epidemią koronawirusa.  Komunię św. na rękę udziela ksiądz który przewodniczy 
liturgii, natomiast pozostali księża udzielają Komunię św. do ust. Prosimy o przestrzeganie 
tych zasad i dezynfekcję dłoni.  
11. Informujemy, że po chwilowej przerwie transmisja z naszego kościoła jest dostępna na 
YouTube. Szczegóły na stronie parafialnej na zakładce „transmisja na żywo”.  
12.  „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 3  przy ul. A. Krajowej, m. od 1 – 22 za pełniony dyżur 
porządkowy w świątyni i ofiarę 160 zł. Pracowało 5 osób.  Msza św. w ich intencji   w środę  
o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o dyżur w świątyni parafian z tego samego bloku,        
m. od 23 – 44. Dziękujemy również rodzicom młodzieży bierzmowanej za prace porządkowe 
w świątyni i jej otoczeniu oraz za złożony dar ołtarza.  
13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. 
 
 


