
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 05.09.2021r. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 
1. Dziś w pierwszą niedzielę września obchodzimy w polskim Kościele Dzień Solidarności                        
z Afgańczykami. W odpowiedzi na apel przewodniczącego KEP przeprowadzana jest dzisiaj zbiórka na 
pomoc dla uchodźców. Pomoc ta kierowana będzie m.in. do tych, którzy dotarli do Polski, a jest to 
około 2 tys. osób. Po Mszy św. będzie można złożyć do puszek ofiarę na ten cel. O godz. 1700 
nabożeństwo różańcowe, nowenna przed beatyfikacją i zmiana tajemnic różańcowych. Od godz. 
1500 do 1600 w Świetlicy Parafialnej bezpłatne porady prawne. 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 po Mszy św. wieczornej odbędzie się powakacyjna zbiórka dla wszystkich ministrantów 
oraz dla chłopców od klasy III wzwyż, którzy chcieliby zostać ministrantami i posługiwać przy 
ołtarzu. Serdecznie zapraszamy. 
4. Od wtorku do 15 września w sanktuarium w Sulisławicach odbędzie się odpustowa oktawa 
Maryjna. Szczegóły na plakacie.  
5. W środę – 08.09. - święto Narodzenia NMP. Msze św. jak w dzień powszedni. W tym dniu 
przeżywać będziemy 14 rocznicę Intronizacji NSPJ w naszej parafii. Zachęcamy, aby w tym dniu 
osoby i rodziny, które dokonały Aktu Intronizacji odnowiły ten akt. Natomiast te osoby lub rodziny, 
które chciałyby dokonać Aktu Intronizacji NSPJ, proszone są o kontakt 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 informacyjne dla przedstawicieli wspólnot                  
i grup parafialnych. Zapraszamy do 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 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.  
8. W sobotę odbędzie się w sanktuarium św. Józefa w Nisku Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn. 
Rozpoczęcie o godz. 1000, Msza św. pod przewodnictwem bp Krzysztofa Nitkiewicza o godz. 1200. 
Zachęcamy mężczyzn do udziału, zainteresowanych wyjazdem prosimy o kontakt w zakrystii. O godz. 
1900 w kościele OO. Dominikanów koncert z cyklu „Muzyka u Matki Bożej Dzikowskiej.” Wystąpi 
Schola Węgajty i zaprezentuje „Kondakion o nawróconej.”  
9. W przyszłą niedzielę odbędzie się w Warszawie beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego oraz 
Matki Elżbiety Róży Czackiej. W parafii OO. Dominikanów obchodzona będzie rocznica koronacji MB 
Dzikowskiej i odpust, suma o godz. 1230. Będzie tam także możliwość zaszczepienia się, w godz. od 800 

do 1500. Z racji II niedzieli miesiąca ofiary składane na tacę przeznaczone będą szczególnie na potrzeby 
naszej parafii. Przypominamy, że w miesiącu październiku chcemy zainstalować figurę św. Józefa jako 
wotum za Jego opiekę nad naszą wspólnotą parafialną. Koszt jej wykonania i montażu wynosi 33 tyś. 
zł. Dziękujemy tym wszystkim ofiarodawcom dzięki którym zebraliśmy na ten cel kwotę 13 tyś. zł. 
Gdyby ktoś, chciał jeszcze dołożyć swą cegiełkę w powstanie tego dzieła w Roku Św. Józefa, to 
będziemy bardzo wdzięczni.  
W przyszłą niedzielę w ramach trwającej Kampanii „Przenieśmy Dzień Ojca na 19 marca” Rycerze 
Kolumba zbierać będą podpisy na listach zawierających ten apel. Zachęcamy do poparcia tej 
inicjatywy, aby św. Józef był wzorem dla dzisiejszych mężczyzn i ojców. Warto zaznaczyć, że poza 
Polską w dotychczasowym terminie 23 czerwca Dzień Ojca obchodzony jest tylko w Nikaragui.  
10. Sygnalizujemy, że w przyszłym tygodniu odbędą się ważne spotkania organizacyjne dla 
kandydatów do bierzmowania z kl. I szkoły średniej oraz kl. VIII. Szczegóły w przyszłą niedzielę.  
11. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 17 przy ul. Sk. Góra, m. od 1-30 za pełniony dyżur porządkowy             
w świątyni i ofiarę 170 zł. Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym 
tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 31 – 60.  
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Wraz z „Gościem Niedzielnym” przygotowane 
jest  dodatkowe czasopismo poświęcone postaciom kard. S. Wyszyńskiego oraz M. Elżbiecie Czackiej.  


