
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 30 sierpnia – 6 września AD 2020 

 Dziś o 17:00 zapraszamy na Nieszpory niedzielne. 

 We wtorek o godzinie 8:00 odprawimy Mszę św. w intencji dzieci i mło-
dzieży, a także nauczycieli, katechetów, wychowawców i rodziców, rozpo-
czynających nowy rok szkolny i katechetyczny. W sposób szczególny zapra-
szamy „pierwszaki”, dla których pobłogosławimy tornistry i przybory 
szkolne.  

 W tym tygodniu przypadają 1. czwartek, 1. piątek i 1. sobota miesiąca. Za-
praszamy do przyjęcia sakramentów świętych, a także do udziału w nabo-
żeństwach: w czwartek o godz. 17:30 – Godzina Święta i Eucharystia w in-
tencji powołanych; w piątek o 7:00 Msza św. i nabożeństwo do Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa, w sobotę zaś o 8:00 Eucharystia i nabożeństwo ku 
czci Niepokalanego Serca NMP. 

 Nie mamy jeszcze zgody na regularne odwiedziny chorych, jednak, jeżeli 

ktoś z naszych chorych i starszych parafian ma potrzebę przyjęcia sakra-

mentów świętych, to prosimy o zgłoszenie – chętnie przyjdziemy indywidu-

alnie. 

 W przyszłą niedzielę o godzinie 9:15 zostanie odprawiona Msza św. dożyn-
kowa w intencji działkowiczów P.O.D. „Jutrzenka” i „Wypoczynek”. 

 Dla chcących się pomodlić, kościół jest otwarty przez cały dzień – otwarte 

jest wejście od strony domu katechetycznego. 

 Zachęcamy do podejmowania w domach modlitwy: za lekarzy; o uzdrowie-

nie chorych z koronawirusem; o mądre decyzje dla rządzących; o uwolnie-

nie od lęku przed chorobą; o ochronę przed pandemią; za zmarłych; 

i przede wszystkim o zatrzymanie tragedii epidemii. 

 Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach: 
- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00; 
- piątek od 15:30 do 17:00. 

 Odbiór zamówionych ubranek dla dzieci pierwszokomunijnych odbędzie 

się w sobotę 5 września o godzinie 10:00 w domu katechetycznym. 

 Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w ostatnich dniach przy 

wszelkich pracach przy kościele, plebanii albo domu katechetycznym. Pro-

simy o dalszą pomoc – codziennie od godz. 9:00. 

 Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary. 

Szczególną wdzięczność wyrażamy za zbiórkę na pomoc dla poszkodowa-

nych w Bejrucie w ubiegłą niedzielę. Zebraliśmy w sumie 2 627,28 zł. 


