
XXIV Niedziela Zwykła – 13.09.2020 

1. W tym tygodniu wspominamy: 14 września Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 15 

września Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, 16 września Świętych Korneliusza papieża 

i Cypriana biskupa męczenników, 18 września Św. Stanisława Kostki – patrona 

młodzieży. 

2. Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy w środę . 

3. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła, a za tydzień poproszę: Bartosik Zofia i Toś 

Mieczysław. 

4. Dzisiaj o godz.11.00 spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. 

5. Niedziela i Misyjne Drogi. 

6. Dzisiaj o godz. 12.00 w Rywałdzie odpust ku czci Matki Bożej Pocieszycielki 

Strapionych. Tego dnia o godz.14.00 odbędzie się galowy koncert pt. „Szumią Jodły na 

Gór Szczycie” z okazji 100 rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II. – szczegóły na plakacie. 

7. Za tydzień kolekta przeznaczona jest na remont elewacji kościoła. 

8.W przyszłą niedzielę przed i po Mszach Świętych (w kruchcie) prosimy o 

podpisywanie się pod obywatelskim projektem ustawy „StopLGBT”, którego celem jest 

zakazanie tzw. „parad równości”. Są to marsze, w czasie których dochodzi do licznych 

profanacji i walki z religią katolicką, a propaguje się legalizację związków 

homoseksualnych oraz adopcję dzieci przez gejów i lesbijki. Polscy biskupi wielokrotnie 

zwracali uwagę na zagrożenia wynikające z ideologii LGBT, projekt ustawy ma 

zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu tej ideologii w Polsce. Jest istotne, żeby jak 

najwięcej ludzi podpisało się pod projektem. O zbiórkę podpisów poproszę Akcję 

Katolicką. 

9. Mężczyźni u tronu Królowej – oblężenie Jasnej Góry – szczegóły na plakacie. 

10. W piątek 18 września zapraszam młodzież naszej parafii na Mszę Świętą i 

okolicznościowe kazanie z okazji wspomnienia św. Stanisława Kostki – patrona 

młodzieży, na godz. 18.00 

Intencje mszalne   –  14.09.2020 – 20.09.2020 

Poniedziałek 

18.00 + Roman Szpejnowski – 8 rocznica śmierci 

18.30 – Msza Święta dziękczynno – błagalna z okazji 1 rocznicy ślubu Marty i Łukasza 

Kopińscy 

Wtorek  

11.00 – w pewnej intencji 

Środa  

18.00 + Tadeusz Stafiej 

Czwartek 

8.00 – za parafian 

Piątek 

18.00 – w intencji młodzieży o Boże błogosławieństwo 

Sobota 

13.00 – o łaskę nieba dla Edwarda – 10 rocznica śmierci, Danuty, Marka, Romana 



Mądry i zmarłych z rodziny Waszkowskich 

13.30 + Wiesława Żak i zmarłych z rodziny 

Niedziela  

8.00 + Jan Różycki i zmarłych rodziców z obojga stron, córki Doroty, brata Józefa 

9.30 – Msza Święta dziękczynno – błagalna z okazji 1 rocznicy ślubu Magdaleny i Lee 

11.00 + Henryk, Maria, Franciszek, Halina, Rita, Irena Dudziak 

 


