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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
30 sierpnia 2020 rok 

22 niedziela w ciągu roku 

1. Wakacje, urlopy dobiegają końca. Na progu nowego roku 

szkolnego Kościół apeluje o dołożenie wszelkich starań, aby 

uczestnictwo dzieci i młodzieży w katechezie szkolnej było od samego 

początku pełne świadomego zaangażowania. Przypominamy 

rodzicom, że edukacja szkolna i katechetyczna powinna być 

przedmiotem ich szczególnej troski. 

2. Msza Święta na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego wtorek o 

godz. 800. 

3. We wtorek przypada 81. rocznica wybuchu II wojny światowej. 

Naszą powinnością jest pamiętać o poległych w obronie Ojczyzny w 

latach 1939-1945 na frontach i w obozach oraz o pomordowanych po 

zakończonej wojnie w więzieniach politycznych. Prośmy Pana, aby 

ofiara ich życia nie była daremna. 

4. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. (Kościół  

parafialny). Podczas Nowenny Adoruje Róża Matki Bożej Pocieszenia z 

Trześni Janiny Gamoń. 

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek o godz. 1700 

wystawienie Najświętszego Sakramentu i Godzina Biblijna którą 

poprowadzi Akcja Katolicka. 

6. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Zachęcamy 

wszystkich do skorzystania z sakramentu pokuty, aby z czystym sercem 

rozpocząć nowy rok szkolny i katechetyczny. Spowiadamy od godz. 

1500 do 1800. O godz. 1500 wystawienie Najświętszego Sakramentu i 

Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzona przez Różę Matki Bożej 

Dzikowskiej z Trześni pani Krystyny Warzyckiej. O godz. 1800 Msza 

Święta.  
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7. Pierwsza sobota Msza Święta rano i wieczorem z nabożeństwem 

ku czci Niepokalanego Serca Maryi. Niech to będzie okazja do oddania 

codziennych spraw, a zwłaszcza związanych z początkiem roku 

szkolnego, naszej niebieskiej Matce. 

8. Ks. Marcin. Zapraszam po wakacjach  wszystkich ministrantów i 

lektorów, a także chętnych chłopców na pierwsze spotkanie 05 

września (sobota) godz. 1400 na plebanii, będzie mała niespodzianka.  

9. Ks. Marcin. Zapraszam samych Rodziców dzieci z klasy IV ze 

szkoły z Sokolnik na spotkanie przed I Komunią, które odbędzie się 02 

września (środa) w kościele o godz. 1830. Obecność obowiązkowa. 

Zapraszam także na to spotkanie Pana Organistę, który będzie dzieci 

uczył śpiewać. 

10. W ubiegłym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności Romana 

Kochowskiego. Wieczny odpoczynek. 

11. Dziękujemy mieszkańcom Sokolnik z ulicy Wychylówka numery 

od 31 do końca ulicy, ul. Rajska, Gorzycka i Floriańska za sprzątanie 

kościoła i kwiaty. O sprzątanie kościoła prosimy mieszkańców Sokolnik 

z ul. Zastawie numery od 1 do 15 . 

12. Solenizantom i jubilatom tygodnia życzymy obfitych Bożych 

darów. 


