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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 
1. W czwartek 17 września mija 20. rocznica konsekracji naszego kościoła. Pamiętajmy w 

modlitwach o ofiarodawcach i budowniczych naszej świątyni. Zmarłych polecamy 

Miłosierdziu Bożemu, a żyjących opiece Matki Bożej. Liturgicznie konsekrację kościoła 

obchodzić będziemy w ostatnią niedzielę października.  

Tego dnia przypada 81. rocznica napaści Rosji Sowieckiej na wschodnie tereny naszej 

Ojczyzny. Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich, którzy oddali życie w jej obronie, a 

zwłaszcza o żołnierzach zamordowanych w Katyniu, Starobielsku, Charkowie, 

Ostaszkowie i Miednoje.  

2. W tym tygodniu rozpoczynamy X Tydzień wychowania pod hasłem „Budujmy więzi”. 

Zapraszamy do udziału we Mszach Św. wieczornych do wspólnej modlitwy w intencji 

dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.  

3. W poniedziałek 14 września przypada Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, a we 

wtorek 15 września NMP Bolesnej. 

4. Zapraszamy w czwartek na nowennę do Jezusa Przemienionego na godz. 18.00. 

5. W czwartek 17 września po Mszy Św. o godz. 18.00 spotkanie rodziców dzieci 

komunijnych klas trzecich. Zapraszamy rodziców dzieci, które uczęszczają do naszej 

szkoły, jak i do szkół poza naszą parafią.  

6. W piątek 18 września przypada Święto Św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży. 

Zapraszamy młodzież, a zwłaszcza kandydatów do Bierzmowania, na Mszę Św. na godz. 

18.00.  

7. Pragniemy stworzyć grupę dla młodzieży, tzw. Oazę Młodzieżową, na którą zapraszamy 

młodzież od klasy szóstej wzwyż. Spotkania o charakterze modlitewno- rekreacyjnym będą 

się odbywały w piątki po wieczornej Mszy Św. Pierwsze spotkanie w najbliższy piątek. 

Serdecznie zapraszamy. 

8. Za tydzień w niedzielę na Mszy Św. o godz. 11.30 sześcioro dzieci przystąpi do Pierwszej 

Komunii Świętej. Otoczmy je i ich rodziny modlitwą. Spowiedź Św. dla dzieci 

komunijnych, rodziców i rodzin w sobotę o godz. 10.00. 

9. Dzisiaj druga niedziela miesiąca. Ofiary przeznaczamy na cele inwestycyjne. 

Ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  

10. Łącząc się z inicjatywą ks. Dominika Chmielewskiego, wspólnota modlitewna Ave Team 

zaprasza na całodobową adorację Najśw. Sakramentu do kaplicy w Smukale, która 

rozpocznie się w poniedziałek 14 września Mszą Św. o godz. 19.00, a  zakończy we wtorek 

również Mszą Św.  o godz. 19.00. 


