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1. W bieżącym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota września, 

pierwszy czwartek, jest dniem modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne. W tym 

dniu Adoracja Najświętszego Sakramentu będzie od godz. 15.00 do mszy Św.   

W pierwszy piątek września zachęcamy do kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa 

przez: sakramentalną spowiedź oraz uczestnictwo we Mszy Św. wraz z przyjęciem 

Komunii Świętej wynagradzającej Sercu Jezusowemu za grzechy swoje i całego świata. 

W tym dniu odbędzie się całodzienna adoracja Eucharystyczna do godz. 21.oo. 

Spowiedź od godz. 17.00. Od godz. 9.00 odwiedzimy chorych z komunią św.  

W Pierwszą Sobotę czcimy Niepokalane Serce Maryi,  po Mszy św. wieczornej odbędzie 

się spotkanie wspólnot Żywego Różańca. Natomiast wieczorem zapraszamy na Apel 

maryjny, który będziemy przeżywali o godz. 21.00 przed Obrazem Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy. 

2 

2. We wtorek 1 września rozpoczyna się nowy rok szkolny. Dzieci, młodzież oraz nau-

czycieli zapraszamy na Mszę Św. o godz. 8.00 podczas, której będziemy modlili się  

o Boże błogosławieństwo na cały rok szkolny. W tym dniu przypada także kolejna rocz-

nica wybuchu II Wojny Światowej, pamiętajmy w naszych modlitwach o poległych  

a także módlmy się o pokój na świecie i w naszej Ojczyźnie.  

 

3. Zakończył się okres wakacji dzieci i młodzieży. Chcemy z błogosławieństwem Bożym 

rozpocząć nowy rok szkolny i katechetyczny. Zachęcamy wszystkie dzieci a szczególnie 

pierwszoklasistów, aby w przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 11.00 przyniosły ze 

sobą tornistry z przyborami szkolnymi, które po Mszy św. będą poświęcone. 

 

4. W przyszłą niedzielę podczas mszy św. o godz. 9.30 zostanie odprawiona Msza 

św. dożynkowa podczas której będziemy dziękowali Bogu za tegoroczne plony 

ziemi. Delegacje wsi naszej parafii przyniosą wieńce i chleby w procesji ofiarniczej. 

Zachęcamy parafian do czynnego włączenia się w tę uroczystość. Bogu za plony 



dziękują nie tylko rolnicy, ale powinien to robić każdy z nas, zachęcamy wszyst-

kich parafian do przyniesienia chleba na tę uroczystość, zostanie on pobłogosła-

wiony po mszy świętej. 

 

5. Po przerwie wakacyjnej od 1 września w naszym klasztorze wznawia swoją 

działalność jadłodajnia dla potrzebujących im. Bł. Rafała Chylińskiego. Posiłki 

będą wydawane o godz. 13.30 od wtorku do niedzieli. Zwracamy się z prośbą do 

Parafian oraz mieszkańców miasta i okolic o wsparcie w miarę swoich możliwości 

produktami spożywczymi, które można wykorzystać do przygotowania posiłków.  

W przyszłym tygodniu po Mszach św. będą zbierane ofiary do puszek na 

utrzymanie tego dzieła. 

 

6. Decyzją Ojca Prowincjała o. Krzysztof Wróblewski pracujący od lutego  

w naszym klasztorze został przeniesiony do klasztoru w Niemczech.  

 

7. W ostatnim tygodniu odeszły do Pana śp. Elżbieta Kłosińska lat 52 oraz Cecylia 

Szczerbiak lat 88. 

Wieczny odpoczynek… 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 

 


