
Ogłoszenia na 31.VIII.2014 r. – XXII niedziela zwykła „A” 

Dzisiaj o godz. 17.15 nabożeństwo niedzielne. Będziemy dalej rozważać treść Katechizmu 

Kościoła Katolickiego. 

Jutro (1 września) rozpoczyna się nowy rok szkolny. Msza św. w intencji nauczycieli i wy-

chowawców, rodziców i uczniów o godz. 8.00. Podczas Mszy świętych a także od 17.00 moż-

liwość skorzystania z sakramentu pokuty. Dobrym zwyczajem jest rozpoczynanie nowego 

roku nauki w stanie łaski uświęcającej, z Bożym błogosławieństwem. 

1 września obchodzimy rocznicę wybuchu II wojny światowej – w tym roku mija 75 lat. 

Niech będzie to dzień modlitwy o pokój dla Ojczyzny i świata, oraz za Ofiary wojny. 

1 września przypada pierwszy poniedziałek miesiąca. Wspólnota „Światło Pana” zaprasza na 

adorację i wspólną modlitwę po Mszy św. o godz. 18.00. 

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

W I czwartek (4 września) o godz. 18.00 Msza św. dla wszystkich wspólnot naszej parafii. 

Szczególnie zapraszamy Służbę Liturgiczną (ministrantów i scholę). Będziemy także modlić 

się za powołanych i o powołania do służby Bożej. 

W I piątek (5 września) po Mszy św. porannej udamy się z posługą duszpasterską do chorych. 

Prosimy zgłaszać te osoby w zakrystii. Okazja do spowiedzi rano oraz popołudniu od 16.30 – 

w czasie adoracji i Mszy św. Zachęcamy do spowiadania się także w dni poprzedzające. 

W I sobotę po Mszy św. porannej Różaniec z intencją wynagradzającą Niepokalanemu Sercu 

NMP. Natomiast o godz. 16.30 comiesięczne spotkanie Żywego Różańca w kościele. 

W przyszłą niedzielę (7 września) będziemy dziękowali Panu Bogu za tegoroczne plony. 

Za tydzień również na prośbę Episkopatu Polski we wszystkich parafiach będzie miała miej-

sce zbiórka do puszek na pomoc dla chrześcijan w Iraku. 

Narzeczeni przygotowujący się do przyjęcia sakramentu małżeństwa powinni wziąć udział 

w dniu skupienia. Najbliższy termin to 13 września (sobota). Miejscem spotkania dla narze-

czonych z naszego terenu jest sanktuarium w Kałkowie. Rozpoczęcie o godz. 10.00, a zakoń-

czenie ok. 14. 

W liturgii Kościoła obchodzimy: 

1 września – wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy; 

3 września – wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła; 

 


