
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 12.09.2021 r. 
XXIV Niedziela zwykła 

 
 

1. Dzisiaj Kościół w Polsce raduje się z wyniesienia na ołtarze Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Niech nowi błogosławieni 

przyczyniają się za nami. Dzisiejsza taca przeznaczona na chrześcijan w Ziemi 

Świętej i na potrzebujących pomocy w Afganistanie. Dziś rozpoczyna się XI 

Tydzień Wychowania w Polsce.  

2. Jutro wspomnienie Św. Jana Chryzostoma, b.dK. Z racji 13 dnia miesiąca                        

o godz. 19.00 Msza święta Fatimska z procesją Fatimską w stronę szkoły. 

3. We wtorek Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Odpust na Świętym Krzyżu. 

4. W Środę wspomnienie NMP Bolesnej. 

5. W sobotę Święto Św. Stanisława Kostki. Patrona dzieci i młodzieży. Msza święta              

o godz. 7.00. Po Mszy świętej adoracja Dzieła dla Intronizacji Najświętszego 

Serca Pana Jezusa. 

6. W przyszłą niedzielę zmiana godzin Mszy świętych. 

7. Dzisiaj i jutro można zapisywać się na Rajd rowerowy. Odbędzie się on w 

niedzielę 19 września o godz. 11.00. Wpisowe 20 zł., tylko od osoby dorosłej. Od 

godz. 12.00 wiele atrakcji dla dzieci na terenie szkoły przygotowanych przez 

Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotniczą Staż Pożarną z Andrzejowa. Zakończenie 

o godz. 17.00.  W trakcie Pikniku będzie możliwość zaszczepienia się. Dzisiaj po 

Mszy świętej  o godz. 12.00 spotkanie chętnych do włączenia się w organizację 

Parafialnego Rajdu rowerowego i Pikniku Rodzinnego. Proszę o upieczenie ciast 

i przyniesienie na Piknik. Świętujmy i bawmy się. 

8. Dziękuję za posprzątanie świątyni. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy dbają o 

piękno i czystość naszej świątyni i otoczenia. Wszystkim tak bardzo 

zaangażowanym. Jeśli ktoś nie może w wyznaczonym terminie zawsze można się 

wymienić z sąsiadami, przenieść na inny termin albo poprosić kogoś z rodziny. 

Mieszkamy na terenie parafii więc wypadało by się choć trochę zaangażować. 

Pamiętajmy nie tylko o świątyni, ale o WC na zewnątrz. Nigdy nie zapominajmy o 

ks. Proboszczu Marianie Jabłońskim. 

9. Zachęcam bardzo do nabycia i czytania prasy katolickiej.  

 

Pozostałe ogłoszenia na tablicy ogłoszeń. 

 

 

 


