
OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 5.09.2021 

 

1. Dzisiaj obchodzimy „Dzień Solidarności z Afgańczykami”. Po każdej Mszy 

św. są zbierane ofiary do puszek na wsparcie mieszkańców Haiti, które w lipcu 

nawiedziło trzęsienie ziemi oraz pomoc uchodźcom z Afganistanu 

2. Dzisiaj uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego dla dzieci Szkół 

Podstawowych wraz z błogosławieństwem plecaków i przyborów szkolnych na 

Mszy Św. o godz. 11.00, natomiast o godz. 18.30 Msza Św. dla singli, a po 

niej spotkanie w Oratorium 

3. Zapraszamy w najbliższym tygodniu na nabożeństwa i spotkania: 

- w środę Nieustanna Nowenna do MBNP o godz. 8.30 i 18.00 

- w piątek Godzina Miłosierdzia o godz. 15.00, a o godz. 19.15 w sali św. 

Alfonsa pierwsze powakacyjne spotkanie Kręgu biblijnego 

4. W sobotę 11 września swoje imieniny obchodzi o. Jacek Dembek - przełożony 

naszej wspólnoty zakonnej. Drogiego solenizanta polecamy waszej modlitwie 

życząc wielu sił w podejmowanej działaniach na rzecz Zgromadzenia 

Redemptorystów 

5. Zapraszamy wszystkich chłopców, którzy chcieliby wstąpić w szeregi 

ministrantów. Zapisy w przyszłą niedzielę po Mszy Św. o godz. 11.00  

w zakrystii u. o. Macieja 

6. Informujemy, że spotkanie organizacyjne dla młodzieży, która chce się 

przygotowywać do sakramentu bierzmowania (I klasa szkoły 

ponadpodstawowej) odbędzie się we wtorek 21 września o godz. 19.15 

w Oratorium (obowiązkowo przychodzimy z przynajmniej jednym rodzicem) 

7. Informujemy, że uroczystość I Komunii Św. w naszej parafii zaplanowana jest 

na niedzielę 8 maja o godz. 11.00. Spotkanie dla rodziców dzieci, które w tym 

roku szkolnym przystąpią do I Komunii Św. w niedzielę 3 października po 

Mszy Św. o godz. 11.00 w Oratorium 

8. Za tydzień będziemy przeżywać radosną uroczystość beatyfikacji kardynała 

Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia oraz Matki Elżbiety Czackiej, 

niewidomej założycielki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic 

Krzyża i Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Zachęcamy do 

uczestniczenia w beatyfikacji za pośrednictwem dostępnych transmisji 

telewizyjnych. Msze św. będą odprawiane tak jak w każdą niedzielę 

9. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy codziennie w godz. 6.00-

20.00 

10. Kancelaria parafialna czynna we wtorki i piątki w godz. 9.00-11.00 oraz 

16.30-18.30, natomiast w środy i czwartki w godz. 16.30-18.30 

11. Informujemy, że są już przyjmowane intencje mszalne na 2022 rok  

w zakrystii lub kancelarii parafialnej 

12. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego” 

na furcie klasztornej 

 


