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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XXIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

05.09.2021r. 

1. W dzisiejszą niedzielę, pierwszą miesiąca, po Mszach św. 

wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja. Po Mszy św.  
o godz. 12:00 zmiana tajemnic różańcowych. Również dzisiaj 

dzień solidarności z Afganistanem i zbiórka ofiar do puszek 
po Mszach św. na potrzeby „CARITAS” naszej diecezji, która 

pomaga Afgańczykom. 

2. W niedzielę, 12 września, odbędzie się odpust ku czci św. 
Maternusa. Msza św. odpustowa o godz. 16:00. Mszy św. 
będzie przewodniczył i wygłosi homilię odpustową Ks. 

Marek Hames proboszcz z Roztok. Po Mszy św. zapraszamy 
na mini piknik parafialny obok kościoła pod hasłem: „II 

Piknik Rodzinny u Św. Maternusa. STOP! Teraz zdrowie!”.  
W programie przedstawienie teatru kukiełkowego dla dzieci 

i dorosłych, występ Kuby Piechnika, gry i zabawy oraz 
zabawa taneczna. Serdecznie zapraszamy do wspólnej 
modlitwy i zabawy. Dla dzieci teatr, wata cukrowa i inne. 

Przewidziany jest również poczęstunek /grill, bigos zupa 
gulaszowa ciasta napoje i wiele innych. Wszystko za 

dobrowolną ofiarę. Bardzo proszę o upieczenie ciast 
wszystkie chętne osoby. Prosimy o pomoc w organizacji 
festynu. Chętnych do pomocy w organizacji i 

przeprowadzeniu festynu prosimy o zgłaszanie się do ks. 
Proboszcza. UWAGA W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ NIE BĘDZIE 

MSZY ŚW. O GODZ. 18:00!!! 

3. Pragniemy reaktywować naszą dziecięcą scholę 
parafialną. Spotkanie dla chętnych dzieci wszystkich klas, 
chłopców i dziewczyn, z nowym prowadzącym  

w najbliższy czwartek 9 września o godz. 17:00. 
Zapraszamy też rodziców. 

4. Msza św. w dni powszednie codziennie o godz. 7:00 i 18:00. W 
niedzielę Msze św. o godz.7:30, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00. 
Intencje mszalne można zamawiać w kancelarii i zakrystii po 

każdej Mszy św. Kancelaria parafialna czynna codziennie od 
poniedziałku do piątku po Mszy św. wieczornej, a w soboty 
od godz. 8:00 do 9:00. Zapraszamy. Do sakramentu Spowiedzi 

św. można przystąpić codziennie przed Mszą św.  
Przypominamy że w dni powszednie kościół jest otwarty pomiędzy 

Mszą św. poranną i wieczorną. Zapraszamy na chwilę 

indywidualnej modlitwy do kościoła. 

5. W środę o godz. 18:00 nowenna do M.B. Nieustającej 
Pomocy. W czwartek o godzinie 17:00 – Godzina Święta, 

czyli wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja. 
Zakończenie adoracji Koronką do Bożego Miłosierdzia 
następnie Msza św. W tym dniu szczególnie modlimy się 

za powołanych do służby w Kościele i o nowe święte 
powołania kapłańskie i zakonne. 

6. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy, gdzie można 
nabyć różne artykuły, oraz najnowszą prasę katolicką, 
Gościa Niedzielnego, Niedzielę. Specjalny numer Gościa 

Niedzielnego o Kard. Wyszyńskim. 

7. Poszukujemy osoby chętnej podjąć się funkcji 
ORGANISTY w naszej parafii. 

8. Dziękujemy wszystkim za posprzątanie i przygotowanie 
kościoła do dzisiejszej liturgii. 

 

NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ WSZYSTKIM 
OBECNYM SZCZĘŚĆ BOŻE !!! 

 

W tym tygodniu w kościele obchodzimy 
wspomnienie: 

- środa; NARODZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
ŚWIĘTO 

 

Bóg nie ma względu na osoby i wiara nasza w Jezusa 
Chrystusa nie może mieć względu na osoby. U Boga 

ostatni będą pierwszymi. Nasz Ojciec niebieski objawił 
swoje rzeczy prostaczkom. Chrystus nie przyszedł 

powołać sprawiedliwych, ale grzeszników, tych ,którzy 
się źle mają. W Chrystusie wszyscy jesteśmy braćmi i nic 

innego nie ma znaczenia. 


