
OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 
12  września  2021 

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 
   1. Jezus powiedział, że jeśli ktoś chce pójść za Nim, powinien zaprzeć się 
samego siebie, wziąć swój krzyż i naśladować Go. „Za kogo mnie uważacie?” – 
zapytał najpierw. Gromadząc się na tej Eucharystii, wyznajemy, że Jezus jest 
Panem naszego życia. Czy jednak zawsze pamiętamy o naśladowaniu Go  
w niesieniu krzyża w codzienności?    
   2. W związku z decyzją władz państwowych zmieniających ograniczenia 
dotyczące liczby wiernych w kościołach na zajęcie w 75% miejsc/powierzchni     
/do limitu nie są włączane osoby zaszczepione/ proszę o zachowanie dystansu  
i obowiązku poprawnego noszenia maseczki /zakrycie ust i nosa maseczką/.  
   3. Dziś w uroczystości beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki 
Elżbiety Róży Czackiej będzie można wspólnie uczestniczyć za pomocą 
telebimów w naszym kościele po Mszy Świętej o godz. 11.30 czyli o godz. 12.00. 
Równocześnie przypominam, że uczestnictwo w transmisji telewizyjnej nie 
zwalnia z uczestnictwa we Mszy Świętej w kościele. 
   4. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- w poniedziałek z racji na 13-ty dzień miesiąca w rocznicę objawień Matki 
Bożej w Fatimie po Mszy Świętej wieczornej przed wystawionym Najświętszym 
Sakramentem odmówimy różaniec dziękując za dzisiejszą beatyfikację; 
- we wtorek święto Podwyższenia Krzyża Świętego;; 
- w piątek  po Mszy Świętej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 
19.30; 
- w sobotę święto Świętego Stanisława Kostki, zakonnika, patrona dzieci, 
młodzieży, Polski i naszej archidiecezji. 
   5. Rocznica I Komunii Świętej /przesunięta z maja na wniosek Rodziców/ 
odbędzie się w przyszłą niedzielę 19 września podczas Mszy Świętej o godz. 
13.00. Spowiedź dla dzieci i Rodziców w piątek 17 września o godz. 18.30. 
Szczegółowe informacje można uzyskać u pani Joanny – katechetki. 
   6. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego, który jest 
wyłożony w kruchcie kościoła. Jest również do nabycia w cenie 10 zł numer 
specjalny w związku z beatyfikacją. 
   7. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne.  
   8. W naszej parafii działa poradnia dla narzeczonych. Szczegółowych 
informacje dotyczących poradni można uzyskać u Pani Marzeny prowadzącej 
poradnię pod nr telefonu 501 472 269. 
   9. Wszystkim uczącym się, pracującym i odpoczywającym życzę wspaniałego  
i radosnego tygodnia. Dziękuję również wszystkim, którzy odpowiedzieli na 
apel i wsparli dzieło zakupu klęczników do naszego kościoła. Bóg zapłać. 
Pamiętajmy w codziennych modlitwach o sprawach dotyczących nie tylko nas  
i naszych rodzin ale również o wezwaniu w intencji chorych i pracowników 
służby zdrowia i tych, z których pracy każdego dnia korzystamy. Niech Nasza 
Patronka oręduje za nami i otacza nas Swoją opieką.


