
                 Ogłoszenia Parafialne 
                   5 – 12  IX  2021 

 

 
 

1. Dzisiejszej niedzieli o godz. 12.00 uroczystość Komunijnej ROCZNICY. Jednocześnie 

rozpoczął się Biały Tydzień III-ej tegorocznej grupy Komunijnej Dzieci z naszej Parafii. 

Proszę o modlitwę w intencji ich wszystkich oraz ich Rodzin. W związku z Białym Tygodniem 

w najbliższą środę Msza św. z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy nie rano o godz. 8.00, 

ale o godz. 17.30 w łączności z modlitwą dzieci.  

W środę, 8 września, przypada także święto Narodzenia NMP zwane też świętem 

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

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

 

2. Jednocześnie przypominam o spotkaniu w najbliższą sobotę, 11 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! 

 

3. Z kolei na godz. 10.00 tegoż dnia, tj. w sobotę 11 września, zapraszam raz jeszcze młodzież 

klas I szkoły średniej z naszej Parafii na spotkanie rozpoczynające przygotowanie do 

przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.  

Młodzież klas VIII SP zapraszam natomiast na spotkanie w tym samym dniu, tj.  

11 września, ale na godzinę 11.00. Wszystkich uczestników sobotnich spotkań proszę o 

obecność oraz o przygotowanie zasłonięcia twarzy podczas spotkania w kościele. 

 

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

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

pojednania z Panem Bogiem.  

Już teraz też - zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią - zapraszam za tydzień w 

niedzielę, 12 września wieczorem na godz. 20.00 na kolejne nasze  czuwanie fatimskie 

(wspólny śpiew Pieśni maryjnych, Różaniec i Apel Jasnogórski). 

 

5. Cały czas przypominam, iż wszystkich przebywających wewnątrz kościoła obowiązuje nadal 

zasłonięcie twarzy, za co dziękuję i o co proszę. Zarazem wszystkich Parafian  

i Gości, jeżeli pogoda na to pozwala, zachęcam do udziału w Liturgii na powietrzu.  

 

6. Dzisiaj w całym naszym kraju przeprowadzana jest ogólnopolska zbiórka ofiar w związku 

z nadzwyczajnym kryzysem humanitarnym w Afganistanie. Ofiarowane środki będą 

przeznaczone do kontynuowania działań Caritas Polska na rzecz uchodźców w kraju oraz 

zagranicą. Bóg zapłać za wszelkie ofiary do puszki złożone także w naszym kościele! 

 

 

Ks. Piotr Waszak 


