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1. W poniedziałek obchodzimy Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, we 

wtorek natomiast wspomnienie bł. Anieli Salawy, patronki Franciszkańskiego 

Zakonu Świeckich w Polsce. 

 

2. W dniach 2-11 września trwa w naszym kościele adoracja Najświętszego 

Sakramentu w peregrynującej po Polsce monstrancji z Medjugorie. W niedzielę 

adoracja od 13:30 do 18:00, natomiast od poniedziałku do piątku 11 września 

w godzinach od 7:30 do 18:00. Wspólnotowa Adoracja Członków Żywego Różańca 

i osób zawierzonych Jezusowi przez Maryję odbywa się codziennie w godz. od 10.00 

do 11.00. Zakończenie peregrynacji w naszej parafii nastąpi w piątek o godz. 11.00. 

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy od środy tak licznie gromadzą 

się na adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni. 

 

3. W przyszłym tygodniu, w niedzielę 13 września, będziemy obchodzili 

Uroczystość Odpustową Podwyższenia Krzyża Świętego. Do tej uroczystości 

przygotujemy się przez uczestnictwo we Mszy św. z kazaniem w piątek i w sobotę 

o godz. 18.00. W piątek przed Mszą św. tj. o godz. 17.00 odprawimy drogę 

krzyżową. W niedzielę Msze św. będą sprawowane według stałego porządku. Podczas 

każdej Mszy Św. będzie miała miejsce adoracja krzyża tak jak w Wielki Piątek. O godz. 

12.00 zapraszamy na koncert orkiestry dętej ze Skulska. Uroczysta Msza św. 

odpustowa odbędzie się o godz. 12.30, po której odbędzie się procesja 

eucharystyczna na placu kościelnym. Po Mszy św. wieczornej odprawimy 

Nabożeństwo Fatimskie. Naszym uroczystościom będzie przewodniczył Ojciec 

Radosław Tomczak z naszego franciszkańskiego klasztoru w Łodzi Łagiewnikach. 

Zachęcamy parafian do wzięcia udziału w tym tak ważnym wydarzeniu w naszej parafii. 

 

4. W najbliższy wtorek po Mszy św. wieczornej odbędzie się spotkanie Rycerstwa 

Niepokalanej, natomiast w poniedziałek Wspólnoty Wieczernik.  



 

5. W niedzielę, 20 września, po Mszy św. o godz. 11.00 odbędzie się pierwsze 

spotkanie z rodzicami i dziećmi, które w tym roku szkolnym przystąpią do  

I Komunii Świętej. Jednocześnie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Pierwsza 

Komunia Święta odbędzie się w ostatnią niedzielę kwietnia. 

 

6. Od 1 września, po przerwie wakacyjnej, w naszym klasztorze wznowiła swoją 

działalność jadłodajnia dla potrzebujących im. bł. Rafała Chylińskiego. Jak 

ogłaszaliśmy w ubiegłą niedzielę, dzisiaj po Mszach św. zbierane będą ofiary do 

puszek na utrzymanie tego dzieła. 

 

7. Pragniemy poinformować, że intencje na rok 2021 będą przyjmowane od 14 

września. 

 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. Wszystkim 

życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 


