
Ogłoszenia 29 sierpnia – 5 września AD 2021 

 W myśl obecnych ograniczeń sanitarnych w kościołach może być zajętych 3/4 
miejsc (nie licząc osób w pełni zaszczepionych). Dla naszego kościoła spokojnie 
może to oznaczać sumę 400, a nawet 500 osób. Jednak przypominamy, że nadal 
mamy obowiązek używania maseczek i dezynfekcji rąk. Bardzo prosimy 
o dostosowanie się do tych wymagań. 

 Jest już dziś z nami obecny nasz nowy Ksiądz Wikariusz, Adrian Ziaja. Cieszymy 
się z tej nominacji i życzymy Księdzu, aby pośród nas znalazł zarówno szerokie 
pole do posługi jak i serdeczne przyjęcie w naszej wspólnocie. 

 Dziś o godzinie 17:00 zapraszamy na Nieszpory niedzielne. 

 We wtorki, po Mszy św. wieczornej zapraszamy do modlitwy różańcowej 
w dwóch ważnych dla nas intencjach: o jak najszybszy remont naszego kościoła; 
oraz o ustanie epidemii i uzdrowienie dla chorych. 

 W środę o godzinie 8:00 odprawimy Mszę św. w intencji dzieci i młodzieży, 

a także nauczycieli, katechetów, wychowawców i rodziców, rozpoczynających 

nowy rok szkolny i katechetyczny. W sposób szczególny zapraszamy 

„pierwszaki”, dla których pobłogosławimy tornistry i przybory szkolne.  

 W tym tygodniu przypadają, 1. czwartek, 1. piątek i 1. sobota miesiąca. 

Zapraszamy do przyjęcia sakramentów świętych, a także do udziału 

w nabożeństwach:  

w czwartek o 17:30 – Godzina Święta, a po niej Eucharystia za powołanych i 

o nowe powołania do służby w Kościele; w piątek o 7:00 Msza św. i nabożeństwo 

do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w sobotę – o 8:00 Msza św. 

i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. 

 W sobotę będziemy odwiedzać chorych i starszych Parafian z posługą 

sakramentalną. Prosimy, aby chorych zgłosić w zakrystii. 

 W przyszłą niedzielę o godzinie 9:15 zostanie odprawiona Msza św. dożynkowa 

w intencji działkowiczów R.O.D. „Jutrzenka” i „Wypoczynek”. 

 W roku świętego Józefa zapraszamy w sobotę 11 września na pielgrzymkę do 

kościoła jubileuszowego św. Rodziny w Bobrku. Spotkamy się tam, na 

modlitwie, wzywając opieki i pomocy św. Józefa dla naszej parafii, i osobiście dla 

nas i naszych rodzin. Szczegóły – za tydzień. 

 W dniu 11 września parafia Świętej Rodziny w Bobrku organizuje wyjazd na 

obchody kalwaryjskie na Górze Świętej Anny. Wyjazd o godzinie 5:30, powrót – 

ok. 23:000. Zapisy – do przyszłej niedzieli. 



 Upłynęła już kadencja naszej dotychczasowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej. 

Jej członkom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i posługę dla naszej 

parafii (i prosimy o więcej!).  

Obecnie stoimy wobec perspektywy wyboru nowej Rady. Bardzo prosimy 

o propozycje nowych członków. Osoby, które chciałyby się włączyć pomoc 

w organizowaniu życia naszej parafii, a także te osoby, które chcielibyśmy 

zaproponować do tej posługi prosimy, aby wpisać na kartkach wyłożonych na 

stolikach przy wejściu do naszego kościoła. 

 W sobotę od godziny 16:00 zapraszamy do włączenia się w adorację 

Najświętszego Sakramentu. W tym czasie jest też możliwość przyjęcia 

sakramentu pokuty. Sakrament pokuty sprawujemy też 30 min. przed każdą 

Mszą św. 

 Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach (porządek 

wakacyjny): 

- wtorek od 9:00 do 11:00; 

- piątek od 15:30 do 17:00. 

 Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu 

pomagali przy bieżących pracach, a także Paniom sprzątającym kościół i dom 

katechetyczny. Bardzo prosimy o dalszą pomoc – codziennie od godziny 9:00. 

 Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 

 

 


