
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 12.09.2021. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 
1. Dziś w Warszawie odbywa się radosna uroczystość beatyfikacji Sług Bożych: kard. Stefana 
Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia oraz Matki Elżbiety Róży Czackiej. Dziękujemy Bogu za dar tych 
nowych Błogosławionych Kościoła Katolickiego w Polsce, jednocześnie pamiętajmy, aby z wiarą 
przyzywać ich orędownictwa przed Bogiem.   
Dzisiejsza niedziela rozpoczyna XI Tydzień Wychowania, który w tym roku przeżywamy pod hasłem:            
„W blasku ojcostwa”. W ciągu tego tygodnia będziemy w modlitwach polecać sprawę wychowania 
młodego pokolenia. Dzisiaj przy wyjściu głównym ze świątyni można złożyć podpis pod apelem Centrum 
Życia i Rodziny, którego celem jest przeniesienie Dnia Ojca na dzień 19 marca, czyli na uroczystość św. 
Józefa. Zapraszamy do wsparcia tej szlachetnej inicjatywy prowadzonej przez Rycerzy Kolumba.  
2. Jutro – 13.09. – wsp. Św. Jana Chryzostoma, b. dK. Z racji 13 dnia miesiąca Mszą św. o godz. 1800 
rozpocznie się Nabożeństwo Fatimskie i przebiegać będzie wg następującego porządku. Po Mszy św. 
wystawienie Najświętszego Sakramentu, o godz. 1930 modlitwa różańcowa i procesja fatimska. 
Jutrzejsza Msza św. wieczorna w intencji zmarłych polecanych w wypominkach. Po Mszy św. 
wieczornej zbiórka dla LSO oraz kandydatów, którzy pragną zostać ministrantami.  
3.  We wtorek – 14.09. – święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Msze św. jak w dzień powszedni.                     
O godz. 1730 comiesięczne nabożeństwo do św. Michała Archanioła. Po Mszy św. o godz. 1845 odbędzie 
się pierwsze spotkanie dla rodziców dzieci klas III, które w tym roku szkolnym przystąpią do I Komunii 
Św. w naszej parafii. Przy tej okazji informujemy, że I Komunia św. zaplanowana jest na 14 i 15 maja 
przyszłego roku. Serdecznie zapraszamy rodziców na spotkanie. W tym dniu na Świętym Krzyżu 
odbędzie się doroczny odpust. Szczegóły na plakacie.  
4. W środę –  15.09. – wsp. NMP Bolesnej. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego 
Sakramentu. Od środy rozpoczniemy triduum modlitewne w intencji dzieci i młodzieży przed świętem 
św. Stanisława Kostki. Na Mszę św. wieczorną i spotkanie po niej, prosimy kandydatów do sakramentu 
bierzmowania z kl. I szkoły średniej oraz z klasy VIII wraz z rodzicami, bowiem na tym spotkaniu 
omówione będą sprawy organizacyjne dotyczące bezpośredniego przygotowania do Bierzmowania, 
które zaplanowane jest dla tej grupy w dniu 27 października tego roku. Prosimy wszystkich 
zainteresowanych przystąpieniem do tego sakramentu, którzy uczestniczyli czynnie  w przygotowaniach 
o niezawodną obecność na tym spotkaniu.  
5. W czwartek – 16.09. – wsp. Świętych Męczenników: Korneliusza i Cypriana.  
6. W piątek – 17 dzień miesiąca, przeżywać będziemy nasze comiesięczne nabożeństwo do Dzieciątka 
Jezus według stałego porządku. Rozpoczęcie Godzinkami o 1730. W tym dniu pamiętajmy również                    
o poległych na Wschodzie w 82 rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę.  
7. W sobotę – 18.09. – święto św. Stanisława Kostki, z., Patrona dzieci i młodzieży.  Na Mszę św.                        
o godz. 1800 zapraszamy  dzieci i młodzież, aby za przyczyną ich Patrona wypraszać potrzebne łaski.  
8.   Przyszła niedziela to Dzień Środków Społecznego Przekazu. W Hucie Komorowskiej odbędą się XIV 
Dni kard. Adama Kozłowieckiego. Uroczysta Msza św. o godz. 1100. Szczegóły na temat tych uroczystości 
na plakacie. W naszej parafii w przyszłą niedzielę będzie możliwość zaszczepienia się w ramach 
prowadzonej akcji „Szczepimy się z OSP”. Szczepienie odbędzie się w godzinach od 800 do 1500                                        

w Świetlicy parafialnej. Zachęcamy do skorzystania, te osoby, które jeszcze się nie zaszczepiły.   
9. Centrum Ewangelizacyjne Świętego Augustyna z filią w Tarnobrzegu ogłasza rozpoczęcie cyklu 
spotkań przygotowujących do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrztu 
bierzmowania, Eucharystii). Pierwsze spotkanie rozpocznie się Mszą św. o godzinie 1800 w kościele św. 
Barbary w Tarnobrzegu, w niedzielę 3 października br. 
10. Serdecznie dziękujemy za ofiary składane dzisiaj na tacę, dziękujemy za wszelkie indywidualne ofiary 
przekazywane na figurę św. Józefa, jak również za każdą  bezinteresowną pracę wykonaną dla parafii. 
11. „Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 17 przy ul. Sk. Góra, m. od 31 - 60 za pełniony dyżur porządkowy  
i ofiarę 240 zł. Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji w środę  o godz. 700. W tym tygodniu prosimy     
o taki dyżur parafian z bloku nr 1 przy ul. Wianek.  
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Można zabrać sobie darmowy numer gazetki 
„Dobre Nowiny” poświęcony beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia.  
 
 


