
DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 15 września 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni
modlitw za dzieci,  młodzież i wychowawców. Został  on ustanowiony jako wyraz troski o
dobro młodzieży i dzieci, a także, aby zwrócić uwagę ludzi dobrej woli na pilną potrzebę
wychowania młodego pokolenia do wartości. Podejmując tę inicjatywę, trwajmy na osobistej
i wspólnotowej modlitwie za dzieci, młodzież, polskie szkoły i rodziny. 

2.  Kościół  przeżywa  dzisiaj  również  dzień  modlitwy  w  intencji  środków  społecznego
przekazu.  Prośmy  o  rzetelność  i  poszanowanie  chrześcijańskich  wartości  dla  wszystkich
pracowników mediów. Zachęcamy do korzystania z szerokiej oferty wydawnictw i mediów
katolickich. 

3. Na szczególny dzień modlitwy w intencji  dzieci i  młodzieży zapraszamy w święto św.
Stanisława  Kostki  w  środę  18  września  o  godz.  18.00.
Zachęcamy dzieci i młodzież do spowiedzi na początek roku szkolnego w piątek (20.09.) od
godz.17.00 do 18.00.

4. W nowym roku duszpasterskim rozpoczynamy przygotowania do sakramentów I Komunii
św., dzisiaj spotkanie po mszy o 11.45. a za tydzień z dziećmi kl. IV i rodzicami także po
mszy  św.  o  11.45.  Dla  kandydatów do  sakramentu  bierzmowania  /młodzież  klas  I  szkół
ponadpodstawowych/ spotkanie 29.09. /niedziela/ po mszy św. o godz. 10.00.

5.W ub. niedzielę przeżywaliśmy Dożynki Parafialno-Gminne. Wszystkim organizatorom i
uczestnikom  serdecznie  dziękuję.  Dziękuję  za  wieńce  i  kosze  dożynkowe  mieszkańcom:
Baboszewa, Arcelina,  Brześcia,  Brześcia Nowego i Małego, Cieszkowa Starego i Kolonii,
Mystkowa, Kowala, Krościna, Kruszewia, Rzewina, Sokolnik Starych i Nowych, Zbyszyna.
Dziękuję Starostom Dożynek; Róży i Pawłowi, P. Wójtowi i pracownikom Gminy, chórowi,
orkiestrze wszystkim uczestnikom a szczególnie naszym rolnikom. 
Dzisiaj Dożynki Diecezjalno-Powiatowe w Płońsku. Naszą parafię reprezentują mieszkańcy
Cieszkowa Kol. z wieńcem dożynkowym.

6. W sobotę o g.16.00 spotkanie młodzieży z Ruchu Światło-Życie. Zapraszamy chętnych di
uczestnictwa w tym ruchu a także w innych wspólnotach:   Kościół Domowy, Odnowa w
Duchu św., Rodzinie Różańcowej, Apostolstwie Dobrej Śmierci, chórze, scholi, ministrantów

7.Prosimy o potwierdzenie wyjazdu do Częstochowy do następnej niedzieli.

8. W dzisiejszą 3-cią niedziele miesiąca taca przeznaczona na prace w nowej plebanii. 
 
9.  Wszystkich  solenizantów  i  jubilatów  zapewniamy  o  modlitewnej  pamięci  i  składamy
najlepsze życzenia. 

10. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności Tomasza Krawczyk z Baboszewa,
Wieczny odpoczynek…

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:   18.09.- św. Stanisław Kostka (1550-1568) 


