
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.09.2019  

 
1. Dziś na sumie rozpoczynamy triduum przed uroczystością św. Stanisława Kostki – 

patrona dzieci i młodzieży. Zapraszam w kolejnych również dniach do środy 
włącznie dzieci, młodzież.  
 

2. W środę uroczystość św. Stanisława. Uroczysta msza dla dzieci i młodzieży. W 
związku z uroczystością patrona dzieci i młodzieży K-ł Polski co roku organizuje w 
tym tygodniu Tydzień Wychowania. Zapraszam także rodziców na msze św., na 
chwile refleksji jakże bardzo potrzebnej, by sprostać tak wielkiemu wyzwaniu, 
jakim jest wychowanie.. W poniedziałek będzie spotkanie dla rodziców dzieci 
przedszkolnych i klas I-V. 
 

3. We wtorek spotkanie dla rodziców, których dzieci mają w tym roku rozpocząć 
przygotowanie do bierzmowania - zapisy. W środę dla rodziców, których dzieci w 
tym roku mają przyjąć bierzmowanie. I którzy byli już bierzmowani. Po mszy św. 
chciałem spotkać się z rodzicami i młodzieżą. Proszę o przyniesienie indeksów. 
 

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

5. W związku z Tygodniem Wychowania w poniedziałek nie będzie adoracji wspólnoty 
intronizacyjnej. 
 

6. Spotkanie scholki – piątek godz. 17.oo.; 
 

7. Dziś w k-le św. Barbary spotkanie popielgrzymkowe. Godz. 17.oo.  
 

8. Akcja Katolicka z Parafii Miłosierdzia Bożego organizuje pielgrzymkę na Św. Krzyż. 
Piątek. 20.09. Dokładne informacje na tablicy ogłoszeń. 
 

9. I Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn do sanktuarium  św. Józefa w Nisku, Sobota. 21 
września O godz. 10.00 nabożeństwo z konferencją, o godz. 11.30 Msza św. z 
biskupem. Delegacja z każdej parafii. Zainteresowanych mężczyzn proszę o 
zgłoszenie w zakrystii. 
 

10. Pielgrzymka samorządowców, strażaków, kapelanów do Sulisławic. Niedziela. 
22.09. 
 

11. Chciałem serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy w ostatnią niedzielę 
reprezentowali nasz dekanat na diecezjalnych dożynkach: p. A. Czechowi, M. 
Gomułce, Gospodarzom naszych dożynek: M. Gomułce z żoną, młodzieży. 
 

12. Bóg zapłać za sprzątanie k-ła. kwiaty, ofiarę pp.: Jankowski, Walski, Walski, 
Gruszczyński. Na ten tydzień proszę pp. Chmielowski, Topólski, Topólska, Maciąg, 
Pańczyk. 
 
 



13. Intencje mszalne: 
 
Poniedziałek: 
 +Bronisława, Franciszek, Józef 
 
Wtorek:  
+Eugeniusz, Janina, Jan Stasiak, Agnieszka Turek 
 
Środa:  
+Zofia Zając w 30-y dzień od pogrzebu od 
 
Czwartek:  
+Marianna Zioło od rodz. Grad i Batorski 
 
Piątek: 
+Kazimierz Mróz w 13-ą +, Michał, Stefania, Władysław, Mieczysław, Zygmunt, ks. Michał 
 
Sobota: 
+Jan Dziedzic 
 
Niedziela:  
7.3o – +Zbigniew Dąbek 1 5-ą + 
10.3o – za parafian 
17.oo – +Stanisław Prus od rodz. Sobowców i Kokoszków 
 

14. Przygotowanie do bierzmowania dla dorosłych trwa rok. Prowadzone jest w 
parafii św. Barbary. Początek 29.09. godz. 19.oo w Ośrodku Ewangelizacyjnym. 
 

15. Informacja dla osób, które opuściły naszą parafię. Mieszkają w nowych ośrodkach, 
a mogą potrzebować zaświadczenie, że są osobami praktykującymi: Wszystkie tego 
typu sprawy załatwiamy w parafii zamieszkania, choćbyśmy nawet nie byli tam 
zameldowani. Zamieszkując na terenie nowej parafii trzeba zgłosić to w kancelarii 
parafii na terenie której znajduje się mieszkanie, w którym mieszkamy. Druga 
możliwość to przyjęcie kapłana podczas wizyty duszpasterskiej i on wtedy wpisuje 
każdego do kartoteki parafialnej. Każdy nowy mieszkaniec w takiej sytuacji ujęty 
jest już w nowej parafii i tam powinien załatwiać wszelkie zaświadczenia. Do parafii 
rodzinnej zgłaszamy się jedynie po metrykę chrztu, gdy zamierzamy przyjąć 
sakrament małżeństwa. Jeśli sakrament małżeństwa przyjmujemy poza parafią, a w 
rodzinnej nie mieszkamy od co najmniej pół roku to w niej nie ma potrzeby 
wygłaszania zapowiedzi. I nie ma tu znaczenia czy to nasze własne mieszkanie, czy 
tylko je wynajmujemy. Oczywiście jeśli kto chce ślubu w rodzinnej parafia staram 
się zawsze młodym iść na rękę. 


