
 

 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XXII Niedziela Zwykła – 29 sierpnia 2021 r. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj, w piątek i sobotę. 

Modlitwę różaocową przed wieczorną Mszą św. w poniedziałek i wtorek prowadzi Żywy 
Różaniec. 

Od poniedziałku będą krótkie kazania albo czytanki na Mszach św. wieczornych. 

W tym tygodniku przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 

W czwartek rano litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa, wieczorem różaniec 
w intencji powołao. W piątek rano litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
wieczorem koronka i litania do Miłosierdzia Bożego. Także w piątek Msza św. 
wieczorem z kazaniem w szkole Maryi: „Co Maryja mówi o św. Józefie?”. Po niej 
nabożeostwo wywyższenia Krzyża. W sobotę nabożeostwo wynagradzające 
Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 17.45. 

Kapłaoskie odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w sobotę od godz. 9.00. 
Prosimy o potwierdzenie przyjęcia kapłana. 

Dzieo modlitwy za rodziny i błogosławieostwo rodzin w niedzielę za tydzieo. 

Msza św. dla dzieci na rozpoczęcie nowego roku szkolnego za tydzieo w niedzielę 
o godz. 10.00. Zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci oraz rodziców. Na tej Mszy św. 
będzie też poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych pierwszoklasistów. 

Msza św. dla młodzieży na rozpoczęcie nowego roku szkolnego za tydzieo w niedzielę 
o godz. 19.00. Zapraszamy serdecznie młodzież. 
Msza św. w intencji Działkowiczów, z podziękowaniem za zebrane plony, będzie 8 
września o godz. 18.30. Proszę, aby Działkowicze przygotowali kosz z owocami, 
warzywami i jarzynami, który przyniosą do ołtarza w czasie procesji z darami. 

Zapraszamy na „Piknik u Oblatów”, który odbędzie się w niedzielę 12 września o godz. 
15.00 na placu przy kościele. Dziękujemy za przynoszone fanty na loterię i prosimy 
zarazem o więcej – w zakrystii i kancelarii przyjmujemy przedmioty, które chcielibyście 
ofiarowad na rzecz wspólnej zabawy. 

Rocznica Pierwszej Komunii Świętej w naszej Parafii będzie 25 września (sobota) na 
Mszy św. o godz. 11.00. 

Organizujemy autokarową pielgrzymkę na Jasną Górę w dniach 25 i 26 września 
(sobota i niedziela). Koszt około 200 zł z przejazdem, noclegiem, śniadaniem i obiadem. 
Zapisy w zakrystii albo w biurze parafialnym. 

Bóg zapład za przynoszone i ofiarowane kwiaty do naszego kościoła. 

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Jakie wnioski na temat 
edukacji Pana Jezusa można wyciągnąd z tekstów Ewangelii?; w cyklu wakacyjnym: Pas 
startowy Sługi Bożego kardynała Wyszyoskiego. W Niedzieli: Trudne powroty; Jak działa 
sumienie?; Sekundy, które zmieniają życie; Od hrabianki do franciszkanki. Są też Misyjne 
Drogi. 

Do wieczności odszedł  śp.  Andrzej Jabłooski. Wieczny odpoczynek… 
 


