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1. W poniedziałek, 14 września, obchodzimy 6. rocznicę ustanowienia naszego 

kościoła jako Sanktuarium. W czwartek święto Stygmatów św. Franciszka z Asyżu, 

w piątek święto św. Stanisława Kostki, zakonnika i patrona Polski, dzieci  

i młodzieży, natomiast w sobotę święto św. Józefa z Kupertynu.  

 

2. W dniu dzisiejszym obchodzimy uroczystość odpustową Podwyższenia Krzyża 

Świętego. Podczas każdej Mszy św. ma miejsce adoracja krzyża tak jak w Wielki Pią-

tek. O godz. 12.00 zapraszamy na koncert orkiestry dętej ze Skulska. Uroczysta Msza 

św. odpustowa o godz. 12.30, po której odbędzie się procesja eucharystyczna na 

placu kościelnym. Po Mszy św. wieczornej odprawimy Nabożeństwo Fatimskie. Na-

szym uroczystościom przewodniczy Ojciec Radosław Tomczak z naszego franciszkań-

skiego klasztoru w Łodzi Łagiewnikach. 

 

3. W dniach 2-11 września trwała w naszym kościele adoracja Najświętszego Sakra-

mentu w peregrynującej po Polsce monstrancji z Medjugorie. Pragniemy serdecznie 

podziękować wszystkim, którzy przez te dziewięć dni tak licznie gromadzili się na 

adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni. 

 

4. W przyszłą 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 Pierw-

sza Komunia Święta odbędzie się w ostatnią niedzielę kwietnia. 

 

5. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 18.oo odbędzie się spotkanie 

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. 

 

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

działalność jadłodajnia dla potrzebujących im. bł. Rafała Chylińskiego. W ubiegłą 



niedzielę po Mszach św. zbierane były ofiary do puszek na utrzymanie tego dzieła. 

Na ten cel zebraliśmy 2050 zł. Za złożone ofiary już dziś składamy serdeczne Bóg 

zapłać. 

 

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

września. 

 

8. Nasza parafia zakończyła prace konserwatorskie nad elewacją kościoła. W ubiegłym 

roku rozpoczęliśmy renowację ostatniej ściany, do spłaty za rok 2019 na dzień dzisiej-

szy pozostaje 25 tys. zł. W związku z tym taca w przyszłą niedzielę przeznaczona 

będzie na spłatę kolejnej raty inwestycji. 

 

9. W miesiącu wrześniu zapisujemy chętnych chłopców na kandydatów na 

ministrantów oraz dziewczynki do scholi parafialnej. Prosimy rodziców, aby zachęcili 

swoich synów i córki do tej zaszczytnej służby. Zapisy w zakrystii po Mszach Świętych. 

 

10. W ostatnim tygodniu odszedł do Pana śp. Zdzisław Jezierski lat 92.  

Wieczny odpoczynek... 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 


