
DZWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 5 września 2021 

 

1. Dzisiaj przypada pierwsza niedziela miesiąca – zmiana tajemnic Żywego Różańca. 

Intencja powszechna na miesiąc wrzesień – abyśmy prowadzili powściągliwy                    

i zrównoważony ekologicznie styl życia i z szacunkiem odnosili się do świata 

stworzonego. Intencja parafialna – za dzieci i młodzież rozpoczynających nowy rok 

szkolny i katechetyczny.  

 

2. Sakrament Bierzmowania dla uczniów pierwszych klas szkół średnich odbędzie się        

18 września w sobotę o godz. 18:00. Spotkanie dla rodziców w najbliższy czwartek tj.           

9 września o 18:30 w domu parafialnym. 

 

3. Od tego tygodnia kancelaria będzie otwarta w następujących godzinach: księża przyjmują 

w każdy wtorek i czwartek w godz. 16:00-17:00 oraz w piątki i soboty w godz. 9:00-

10:00, a sekretariat będzie czynny od wtorku do soboty w godz. 9:00 – 10:00.                

W poniedziałki kancelaria nieczynna. Kancelaria cmentarna bez zmian. 

 

4. Dzisiaj zbiórka do puszek dla poszkodowanych kryzysem migracyjnym. 

 

5. Zapraszamy dziewczęta do udziału w scholii, spotkania w soboty o godz. 10:00 w domu 

parafialnym. 

 

6. Polecamy prasę katolicką. W Gościu Niedzielnym znajdziemy ciekawy artykuł na temat 

depresji, a specjalne wydanie Gość Niedzielny Extra poświęcony jest prymasowi 

Stefanowi Wyszyńskiemu oraz matce Róży Czackiej – cena 10 zł. Gość Niedzielny–6 zł. 

7. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: Śp. 

Franciszek Adamczyk i Śp. Paweł Antosz.  Pamiętajmy o nich w modlitwach oraz o ich 

najbliższych i wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości. 

 

Kalendarz  liturgiczny: 

- we wtorek – wspomnienie św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika 

- w środę – Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny . W naszej tradycji to święto 

jest nazywane świętem Matki Bożej Siewnej, bo tego właśnie dnia prosimy o 

błogosławieństwo Boże dla przyszłych plonów, żeby nasza ziemia przyniosła chleb. 

 - w czwartek – wspomnienie Św. Piotra Klawera, prezbitera 

 

Informacja Urzędu Miasta: 

Dzisiaj w przychodni miejskiej na ul. Matejki  w godz. od 9:00 - 13:00 będzie możliwość 

szczepień preparatem Johnson&Johnson. 

 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 


