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XXIV NIEDZIELA W CIĄGU ROKU  
12 września 2021 roku 

1. Przeżywamy XXIV niedzielę w ciągu roku. W Świątyni Opatrzności Bożej w 
Warszawie, odbędzie się beatyfikacja Sług Bożych: kard. Stefana Wyszyńskiego oraz 
matki Elżbiety Czackiej.  

2. W ubiegłą niedzielę, w „Dniu Solidarności z Afgańczykami”, zebraliśmy 630 zł. Bóg 
zapłać za złożone ofiary. 

3. W poniedziałek, 20 września br., odbędzie się ingres naszego Biskupa Andrzeja 
Siemieniewskiego do Legnickiej Katedry. Jest to bardzo ważny moment w życiu 
Kościoła diecezjalnego, ponieważ uroczyste wejście Biskupa do swojego kościoła 
katedralnego jest oficjalnym przyjęciem Pasterza przez wspólnotę i oficjalnym 
początkiem pasterzowania. Poszczególne części liturgii, związanej z objęciem diecezji 
przez biskupa, wymownie uświadamiają, że nowy biskup rozpoczyna pełnienie 
swojej posługi. Jej głównymi zadaniami jest głoszenie słowa Bożego (nauczanie), 
celebrowanie liturgii (uświęcanie) oraz prowadzenie ludu Bożego do zbawienia 
(pasterzowanie). Na stronie internetowej naszej parafii znajduje się odezwa 
Wikariusza Generalnego dot. ingresu Biskupa Legnickiego. 

4. Na stronie internetowej parafii, w zakładce „parafia”, a następnie „sakramenty” 
zostały zamieszczone informacje oraz deklaracje dotyczące I Komunii św. i 
bierzmowania. Zainteresowanych proszę o zapoznanie się z ich treścią. Deklaracje 
chęci przyjęcia sakramentu bierzmowania wypełniają uczniowie klas VI oraz 
starszych, którzy wyrażają chęć przystąpienia do sakramentu, a dotychczas nie 
złożyli deklaracji. Natomiast deklaracje komunii uczniowie klas III.  

5. Przyszła niedziela to niedziela inwestycyjna. Na wtorkowym spotkaniu rady 
parafialnej podjęto decyzje o inwestycjach w parafii. W najbliższym czasie 
podejmiemy się remontu łazienek na plebanii, sali spotkań i kominkowej, a także 
opracowania dokumentacji doprowadzenia wody do kościoła.  

6. Dziękuję Róży Różańcowej, za ofiarowaną w miniony piątek, Msze św. w mojej 
intencji.  

7. W piątek, na wieczorną Mszę św. zapraszam lektorów i ministrantów, 
natomiast po Mszy św. zbiórka służby ołtarza.  

8. Od wielu lat w całym Kościele, tradycyjnie w Wielki Piątek, 
przeprowadzana jest zbiórka na potrzeby chrześcijan mieszkających 
w Ziemi Świętej. W bieżącym roku, ze względu na pandemię, zbiórka 
przeprowadzana jest w niedzielę dzisiejszą. Przy wyjściu z kościoła, 
można wesprzeć ofiarą  utrzymanie miejsc świętych w Ojczyźnie 
Jezusa. 

9. Zachęcam do lektury nowych numerów tygodników katolickich: „Niedzieli” i „Gościa 
Niedzielnego”. 

ks. dr Tomasz Biszko 
Administrator Parafii
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12 IX - XXIV niedziela w ciągu roku 
Godz. 9:00		 - + Andrzej - 19 rocz. śmierci.  

Godz. 11:00	 - + Stanisław i Rozalia Kamuda.

Godz. 12.30	 - + Kazimiera Dąbrowska  - 1 rocz. śmierci, Zdzisław, Jadwiga,                
	 	 	 Ryszard, Wincenty i ++ z rodz. Dąbrowskich.


13 IX - PONIEDZIAŁEK - Wspomnienie św. Jana Chryzostoma,

Godz. 18.00	 - O uzdrowienie duszy i ciała Katarzyny oraz o Boże                            
	 	 	 błogosławieństwo i potrzebne łaski. 


14 IX  - WTOREK - Święto Podwyższenia Krzyża 
Godz. 18:00 	 - O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki              
	 	 	 Bożej, dar potomstwa dla Moniki i Jakuba. 


15 IX  - ŚRODA - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej 
Godz. 18:00 	 - W intencji rodziców o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo              
	 	 	 oraz siły w niesieniu krzyża cierpienia.


16 IX  - CZWARTEK - Wspomnienie św. męczenników Korneliusza i Cypriana 
Godz. 18.00 	 - O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki              
	 	 	 Bożej dla Mileny i Miłosza oraz dla ich rodziców.


17 IX  - PIĄTEK 
Godz. 18:00 	 - + Adam oraz ++ z rodziny.


18 IX  - SOBOTA - Święto św. Stanisława Kostki 
Godz. 18:00 	 - Intencja wolna.


17 IX - XXV niedziela w ciągu roku 
Godz. 9:00		 - + Bronisław Januszkiewicz, + Stefanią oraz ++ z rodziny.  

Godz. 11:00	 - O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki              
	 	 	 Bożej w 50 rocznicę urodzin Jacka Hyżego - intencja od rodziny.

Godz. 12.30	 - + Władysław Mirowski, ++ z rodz. Mirowskich.


