
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

4.09.2022 

1) Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. 

2) Dziękuję wszystkim, którzy dołączyli się do naszych prac porządkowych na cmentarzu  

i wokół kościoła.   

3) Akcja Katolicka ma swoje spotkanie formacyjne w poniedziałek 5 września po wieczornej 

mszy św w Domu Katolickim. 

4) Katechetów zapraszam na spotkanie we wtorek o godz. 16.30 na probostwo. 

5) We wtorek Nowenna do św. Antoniego o 17.40 w kaplicy adoracji. 

6) Krąg biblijny we wtorek po mszy św. wieczornej w domu parafialnym. 

7) Spotkanie scholii młodzieżowej we wtorek o godz. 19.30 w Sali na górze w domu 

parafialnym. Młodych chętnych do śpiewania zapraszamy. Więcej informacji na plakatach. 

8) W środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy o 17.30 w kościele. 

9) Biblioteka Parafialna czynna w środy od 16.00 do 18.00 i w drugą niedzielę  miesiąca od 

11.30 do 12.00. 

10) W czwartek 8 września przypada święto Narodzenia MB zapraszamy na wieczorną mszę 

św. W tym dniu pragnę rozpocząć wraz z Wami nowy projekt duszpasterski. Każdego miesiąca 

w przypadające święto maryjne będziemy rozważali jeden z wersetów modlitwy Magnificat, 

aby w ten sposób od Maryi uczyć się jak czcić Boga. Zaproszenie kieruję w sposób szczególny 

do członków Żywego Różańca, Rycerzy Niepokalanej, Czcicieli MB Fatimskiej i do 

wszystkich parafian, którzy mają w swojej pobożności osobistą więź z Maryją 

11) Parafialny oddział Akcji Katolickiej zaprasza na rowerową drogę do św. Jakuba w Żabnie 

w sobotę 10 września o godz. 10.00. Początek przy Figurze Fatimskiej za Kościołem. Na 

zakończenie przewidziana niespodzianka. 

12) Od soboty 3 września do niedzieli 11 września gościmy w naszym kościele wystawę 

dotyczącą prześladowanych i zapomnianych współbraci w wierze - Asyryjczyków. Za tydzień, 

11 września, po Mszy o 12:00, naszym gościem będzie profesor Michael Abdalla, Asyryjczyk, 

który posługuje się językiem aramejskim, tym samym, w którym mówił Pan Jezus, Matka 

Boża i Apostołowie. Profesor Abdalla po krótkim wystąpieniu opowie, co jest na tych 



zdjęciach. Zachęcam do zapoznania się z wystawą i zarezerwowanie czasu po Mszy o 12:00 

11 września. 

13) Już dzisiaj informujemy, uczniów klasy 7 i 8 oraz tych, którzy mają w dniu 9 listopada 

przyjąć sakrament bierzmowania  że w niedzielę 18 września podczas sumy o godz. 12.00 

odbędzie się liturgiczne rozpoczęcie tegorocznych spotkań. Towarzystwo rodziców mile 

widziane. Po mszy św. krótkie spotkanie dla tych co maja być bierzmowani 9 listopada. 

14) Zachęcam do nabywania nowych Wiadomości Parafialnych w cenie 5 zł za sztukę. 

15) Biuro cmentarne we wrześniu będzie czynne w soboty 3, 10, 17 w godz. od 9,00 do 

11.00  oraz we wtorek 27 września od 17.30 do 19.00. W sobotę 24 września biuro cmentarne 

będzie nieczynne. 

 

Zmarli: 

śp. Seweryna Czarnecka l. 91 z ul. Kościuszki; 

śp. Wojciech Barcz l. 84 z ul. Poznańskiej; 

śp. Henryk Kaczmarek l. 78 z ul. Wiejskiej – pogrzeb we wtorek o godz. 13.00 

Dobry Jezu a nasz …. 


