
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.08.2021. 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Dziś ostatnia niedziela sierpnia. Nieszpory niedzielne o godz. 1730. 
2. We wtorek  przypada Ogólnopolski Dzień Solidarności i Wolności. Zakończenie 
nabożeństw za Ojczyznę. Od godz. 1715 możliwość spowiedzi dla dzieci i młodzieży                         
w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym. Zachęcamy do skorzystania                                
z sakramentu pokuty.  W tym dniu po Mszy św. porannej o godz. 730 wyrusza parafialna 
pielgrzymka do Starej Wsi, Komańczy oraz Jaślisk. Są jeszcze wolne miejsca, zachęcamy do 
udziału w pielgrzymowaniu po pięknych południowych szlakach i uświęconych miejscach.  
3. W środę – 01.09. – rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego. Msza św. na 
rozpoczęcie roku dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 oraz wszystkich chętnych                         
o godz. 800. Zapraszamy dzieci, młodzież, nauczycieli, rodziców i opiekunów do wspólnej 
modlitwy upraszającej Boże błogosławieństwo na trudny i odpowiedzialny czas edukacji 
szkolnej i religijnej. W tym dniu przypada także 82 rocznica wybuchu II wojny światowej. 
Polecajmy Bogu wszystkie ofiary tamtych tragicznych dni. O godz. 1700 cotygodniowa 
adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą do Przeczystego Serca św. Józefa. Po Mszy 
św. spotkanie Rycerzy Kolumba.  
4. Przez cały miesiąc wrzesień będziemy przyzywać opieki  św. Aniołów Bożych. 
5. W czwartek o godz. 815 Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego dla SSP im. Małego 
Księcia. O 1700 Godzina Święta z modlitwą o powołania.  
6. W piątek – 03.09. – wsp. Św. Grzegorza Wielkiego. Z racji I piątku miesiąca od godz. 1400 
wznawiamy odwiedziny chorych w mieszkaniach.  O godz. 1700 wystawienie Najświętszego 
Sakramentu oraz spowiedź pierwszo piątkowa. 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. W tym dniu rozpocznie się nowenna przygotowująca 
do beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego oraz  matki Elżbiety Czackiej.   
7. W I sobotę miesiąca o godz. 1730 spotkanie Koła Przyjaciół RM. Po Mszy św. 
nabożeństwo pierwszo sobotnie. W sobotę odbędzie się w Sulisławicach Diecezjalne 
Spotkanie Młodych, z tej okazji organizowany jest wyjazd autokarem z parafii naszego 
dekanatu. Zachęcamy młodych z naszej parafii  do udziału w tym wydarzeniu. Chętnych 
prosimy o pobranie z zakrystii formularzy zgłoszeniowych do wtorku włącznie.  
8. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 1200 odbędzie się poświęcenie tornistrów                     
i przyborów szkolnych dzieci z klas pierwszych. Zapraszamy dzieci z rodzicami. Jest to 
pierwsza niedziela miesiąca, stąd o godz. 1700 modlitwa różańcowa i zmiana tajemnic 
różańcowych. Od przyszłej niedzieli prawnicy z Fundacji „Masz Prawo” wznawiają 
bezpłatne porady prawne, które odbywać się będą w pierwsze niedziele miesiąca od godz. 
1500 do 1600 w Świetlicy Parafialnej Caritas. Przyszła niedziela zgodnie w wytycznymi 
Kościoła w Polsce to „Dzień Solidarności z Afgańczykami”. 
9. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 15 przy ul. Skalna Góra, m. od 31 - 60 za pełniony dyżur 
porządkowy  w świątyni i ofiarę 400 zł. Pracowało 6 osób. Msza św. w intencji tych parafian    
w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bloku nr 17 przy ul. 
Skalna Góra, m. od 1 - 30.  
10. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest adresowany dla dzieci nowy 
numer „Małego Gościa Niedzielnego”.  
 


