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XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 01. września 2019 r. 
 

 

Dzisiaj w naszej Parafii jest szczególny dzień modlitwy za rodziny i błogosławieństwo rodzin. 

 

Dzisiaj w 80 rocz. wybuchu II wojny światowej o godz. 14.00 zabiją dzwony z przesłaniem Pamięci 
i Przestrogi oraz jako znak hołdu polskim żołnierzom, którzy z poświęceniem bronili Ojczyzny. Niech 
ten znak umocni nas w jedności i wspólnej zadumie. 
 

Comiesięczne czuwanie dla młodzieży „Pan jest z Tobą” w kaplicy katedralnej w środę - o godz. 
18.00 Msza św., od godz. 19.00 adoracja. 

 

Nabożeństwa w tygodniu: 
- w środę rano po Mszy św. do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, o godz. 18.00 do św. Józefa 
- w czwartek (I czwartek miesiąca) rano po Mszy św. litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa, o godz. 
18.00 różaniec w intencji powołań, kapłanów oraz osób konsekrowanych 
- w piątek (I piątek miesiąca) rano po Mszy św. litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, o godz. 
18.00 koronka i litania do Miłosierdzia Bożego, po Mszy św. adoracja krzyża 
- w sobotę (I sobota miesiąca) o godz. 17.30 nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu: 
- w piątek po Mszy św. o godz. 8.00 do godz. 17.45 
- w niedzielę 1 września od godz. 13.00 do godz. 18.45. 

 

Spotkanie wspólnoty Sychar w czwartek na Mszy św. o godz. 18.30 i po Mszy św. w świetlicy. Sychar 
to wspólnota osób, których sakramentalne małżeństwo przeżywa kryzys. 

 

W piątek okazja do spowiedzi dla dzieci z racji I piątku miesiąca od godz. 16.30. O godz. 17.00 nabo-
żeństwo, w czasie którego dzieci przyjmą Komunię św. 
 

Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w sobotę od godz. 9.00. Posługiwać będą O. Krzysztof 
i O. Dawid. 

 

Próba scholi „Oblackie nutki” w sobotę o godz. 10.00. Zapraszamy dzieci chętne do śpiewania. 
 

Za tydzień w niedzielę Msza św. dla Szkoły Podstawowej na rozpoczęcie roku szkolnego i  kateche-
tycznego o godz. 10.00. Zapraszamy wszystkie dzieci. Na tej Mszy św. będzie też poświęcenie torni-
strów dzieci klas pierwszych. 

Świetlica im. św.  Jana Pawła II ogłasza nabór na nowy rok szkolny.  Placówka czynna jest w dni po-
wszednie od 13.00 do 17.00. W ofercie m.in. wspólne odrabianie lekcji, zajęcia sportowe i artystyczne 
oraz wyjścia do kina lub na basen. Zapisy w poniedziałki i wtorki do wyczerpania miejsc.  
 

Nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły rozpocznie się za tydzień w niedzielę o godz. 18.30. 
 

Dziękujemy za ofiary złożone tydzień temu na tacę na budowę domu parafialnego Domu Pokuty. 
Zabraliśmy 3 010 zł. Bóg zapłać. W minionym miesiącu na ten cel na konto parafialne wpłynęło 750 
zł. Bóg zapłać. Złożono też ofiary w kopertach. Osobom, które złożyły ofiarę imiennie w kopertach 
albo przelewem bankowym, będziemy mieli okazję podziękować osobiście w czasie kolędy. Przy wyj-
ściu z kościoła są nowo wydrukowane koperty na ofiarę na budowę Domu Pokuty. 

 

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Niedzieli: polecamy wydanie specjalne z okazji 80. rocz. 
wybuchu II wojny oraz Jak przebaczyć „niewybaczalne”? W Gościu Niedzielnym m.in.: Dlaczego eg-
zorcyzm powinna poprzedzać wizyta u psychiatry? Burza w górach okiem fizyka. Jest też nowy numer 
Misyjnych Dróg i Mały Gość Niedzielny z superdodatkiem – plastikową linijką. 

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy św. Eugeniusza – od godz. 13.00 do 18.45. 
 

 

PROBOSZCZ - O. Tadeusz Kal OMI 


