
Ogłoszenia Parafialne  
6 – 13  IX  2020 

1. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, w minionym tygodniu, po znalezieniu posiadającego 

stosowne doświadczenie wykonawcy, uzyskaniu urzędowej zgody  

i konserwatorskiego pozwolenia na prace, w naszym kościele zainstalowany został do celów 

duszpasterskich wyczekiwany przez Parafian ZESTAW MULTIMEDIALNY. Koszt tego 

przedsięwzięcia to blisko 14 tys. zł.  

Dziękuję za złożone przed tygodniem podczas Niedzieli Dożynkowej a także składane 

w ostatnim czasie przez Parafian ofiary; dzięki nim mogliśmy w całości rozliczyć już tę 

inwestycję. Zarazem dziękuję rodzicom dzieci komunijnych obu grup za ufundowanie 

tegorocznego daru ołtarza. Jest nim odnowienie, wykonanie zdobień 

i pozłocenie tabernakulum w prawym bocznym ołtarzu na wielkanocne uroczystości 

Wielkiego Tygodnia. Wynik tej pracy możemy już wspólnie oglądać. Bóg zapłać! 

 

2. We wtorek, 8 września, przypada święto Narodzenia NMP zwane też świętem Matki 

Bożej Siewnej. Osoby, które chciałyby dokonać w tym dniu poświęcenia cząstki 

przywiezionego ziarna do najbliższego zasiewu, zapraszam na Mszę św. o godz. 17.30.     

 

 

3. W tym tygodniu także druga grupa Dzieci Komunijnych przeżywać będzie swój Biały 

Tydzień. Ze względu na komunijny Biały Tydzień w najbliższą środę, 9 września, Msza św. 

z nowenną do MB wyjątkowo nie rano, ale wieczorem o godz. 17.30. Proszę o modlitwę w 

intencji dzieci oraz ich rodzin! Przypominam, że pielgrzymowanie do Lichenia tegorocznych 

dzieci komunijnych z ich Rodzicami, ze względów bezpieczeństwa, zostaje natomiast 

przełożone na rok przyszły, na komunijną rocznicę.  

 

4. Jednocześnie przypominam o spotkaniu w najbliższą sobotę, 12 września, o godz. 9.00, dla 

Dzieci mających w bieżącym roku szkolnym przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej 

wraz ze swoimi Rodzicami bądź Opiekunami. Będzie to spotkanie informacyjno-

organizacyjne związane z przygotowaniem do uroczystości Komunijnej w nowym roku 

szkolnym. Proszę pamiętać o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa! 

 

5. Z kolei na godz. 10.00 tegoż dnia, tj. w sobotę 12 września, zapraszam raz jeszcze 

młodzież klas VIII naszej parafii na spotkanie rozpoczynające przygotowanie do przyjęcia 

Sakramentu Bierzmowania. Wszystkich obowiązkowo proszę o obecność oraz o 

przygotowaniu zasłonięcia twarzy podczas spotkania w kościele. 

 

6. Przypominam o zasadach bezpieczeństwa, tj. zasłonięciu twarzy przez osoby obecne 

wewnątrz kościoła, o bezpiecznych odległościach na powietrzu i cały czas proszę, byśmy 

pamiętali o dobru i bezpieczeństwie innych . … Dziękuję! 

 

7. Podczas wszystkich Mszy św. niedzieli za tydzień gościć będziemy w naszej Parafii Ks. 

Proboszcza Seniora Zenona. Zapraszam zarazem do skorzystania z dodatkowej okazji do 

pojednania z Panem Bogiem. Za tydzień w niedzielę, 13 dnia miesiąca, także czuwanie 

fatimskie o godz. 20.00. Już teraz zapraszam. 

Ks. Piotr Waszak 


