
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA  - ROK ‘B’ -  2.09.2018 

1. Pierwsza niedziela m-ca. 16.3o – nabożeństwo. Zmiana tajemnic różańcowych.  
 

2. O 14.oo na stadionie piknik rodzinny. 
 

3. Jutro o godz. 8.oo msza św. z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 
ofiarowane za dzieci rozpoczynające naukę szkolną z kl. I-ej. 

 

4. Msze św. w tygodniu – godz. 18.oo. 
 

5. I–y czwartek, piątek m-ca. Codziennie możliwość spowiedzi. Postarajmy się z 
okazji rozpoczęcia roku szkolnego skorzystać z sakramentu pokuty. W piątek z 
rana odwiedzę osoby starsze i chore. 

 

6. Sobota – Sulisławice. Zakończenie roku jubileuszowego naszej diecezji. 
Godz. 12.oo. Zachęcam do uczestniczenia. Na wieczornej mszy św. u nas 
poświęcenie ziarna pod zasiew. 

 

7. Za tydzień 2-a niedziela m-ca składka przeznaczona na ubogacenie prezbiterium 
naszej świątyni. 

 

8. Diecezjalna pielgrzymka do Krakowa i Jędrzejowa. Jest jeszcze mnóstwo miejsc. 
Proszę o zapisy. 

 

9. Zbliża się kolejna rocznica Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej 
parafii i mieście. Spotkania mają miejsce w naszej świątyni w każdy poniedziałek. 
Zapraszam wszystkich gotowych włączyć się do tej wspólnoty. Odnowienie aktu 
intronizacji Chrystusa w swoim życiu. Gdyby ktoś był zainteresowane obrazem 
Chrystusa Króla z osobistym aktem intronizacji, książeczką – proszę o zgłoszenia. 
14 września odbędzie się coroczna pielgrzymka do Sanktuarium Relikwii Drzewa 
Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu na całonocne czuwanie modlitewne. 
Szczegóły na plakacie. 

 

10. Do sakramentu małż przygotowuje się: Rajmund Idec z naszej parafii i Paulina 
Polit  z par. MBNP w T-bgu. Zap. 2-a. 

 

11. Bóg zapłać za sprzątanie k-ła, kwiaty, ofiarę pp.: Gawron, Czech, Żak?, Giemza. 
Na ten tydzień proszę pp.: Żyła, Topólska, Wróbel, Bożek, Serafin. 

 

12. Intencje mszalne: 
 

Poniedziałek: 
o zdrowie dla Antosia 
 

Wtorek: 
+Maria Zioło od s. Roberta z rodz. 
 



Środa: 
+Maria Zioło od s. Piotra z rodz. 
 

Czwartek:  
+Maria Zioło od s. Adama z rodz. 
 

Piątek: 
+Maria Zioło od chrześnicy Jadwigi z rodz. 
 

Sobota: 
+Maria Zioło od chrześnicy Małgorzaty 
 

Niedziela: 
7.3o – dziękczynna w intencji wiadomej Panu Bogu 
10.3o – za parafian 
17.oo – +Maria Zioło od brata Zygmunta z rodz.  


