
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA (25 września 2022 r.) 

1. Dzisiaj przypada Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Jest on okazją do pochylenia się 

nad problemami ludzi, którzy stracili dom albo są daleko od niego z powodu wojen, biedy, 

braku możliwości rozwoju czy terroru. W Polsce również przyjmujemy uchodźców, głównie z 

Ukrainy. Otoczmy ich naszą modlitwą i pomocą. 

2. W poniedziałek, z racji 26-go dnia miesiąca, podczas Mszy Świętej o godz. 18.00 polecać 

będziemy Bogu intencje za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. 

3. We wtorek, 27 września, o godz. 19.00 spotkanie połączone ze spowiedzią dla kandydatów 

do bierzmowania, którzy przystąpią do tego sakramentu w najbliższą środę, 28 września. 

4. W środę, 28 września, o godzinie 18.00 Ks. Biskup Rafał Markowski udzieli grupie naszej 

młodzieży Sakramentu Bierzmowania. Wszystkich kandydatów polecam naszej modlitwie. 

5. W piątek po Mszy Świętej wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30.  

6. W sobotę rozpoczyna się miesiąc październik poświęcony modlitwie różańcowej. Serdecznie 

zapraszam na nabożeństwa różańcowe, które będą odprawiane w tygodniu o godz. 18.00 i 

po różańcu Msza Święta, a w niedzielę o godz. 17.15. Dzieci, które będą uczestniczyć 

w nabożeństwie różańcowym otrzymają mapę: pt. „Maryjny szlak różańcowy”, zaś każdego 

dnia będą otrzymywać naklejki z sanktuariami maryjnymi w Polsce.  

7. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i naszej gazetki parafialnej. 

8. Zapraszam wszystkich chłopców, którzy pragną służyć przy ołtarzu do wstępowania w szeregi 

Liturgicznej Służby Ołtarza. Zapisy w zakrysDi kościoła.  

9. Dziś ostatnia niedziela miesiąca. Ofiary składane na tacę są przeznaczone na spłatę  

zobowiązań finansowych zaciągniętych przez parafię. Za złożone ofiary składam serdeczne 

Bóg zapłać. 

10. W tym tygodniu są jeszcze wolne intencje mszalne: w piątek i sobotę. 

11. W naszej parafii działa poradnia dla narzeczonych. Szczegółowych informacje dotyczących 

poradni można uzyskać u Pani Marzeny prowadzącej poradnię pod nr telefonu 501 472 269.  

12. W nadchodzącym tygodniu: 

- we wtorek św. Wincentego à Paulo, kapłana; 

- w środę św. Wacława, męczennika; 

- w czwartek święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała; 

- w piątek wspomnienie św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła; 

- w sobotę wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy. 

13. Jubilatom i solenizantom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia z darem modlitwy.  


