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Kalendarz liturgiczny: 

wtorek - Święto św. Stanisława Kostki,zakonnika,patrona Polski, 

środa - wsp. św.Januarego,biskupa i męczennika, 

czwartek - wsp. św.męczenników Andrzeja Kim Taegon i Towarzyszy, 

piatek - Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty, 

sobota - wsp. bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej, dziewicy. 

 

Dziś na Mszy św. o g.11.00 będziemy dziękować Bogu za 50 lat posługi zakonnej              

S.Dobrawy, którą polecamy modlitewnej pamięci. 

Na Mszy św. o g.11.00 także błogosławieństwo dzieci, które w tym roku rozpoczęły             

edukację. Poświęcimy także ich tornistry i przybory szkolne. 

Od g.14.00 zapraszamy wszystkich Piaszczan na Niepodległościowy Festyn Rodzinny.         

Świętujemy i bawimy się na terenie KS “Orzeł”. Szczegóły na plakacie i ulotkach. 

Młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania z kl.VI,VII,VIII zapraszamy         

we wtorek w Święto patrona młodzieży św. Stanisława Kostki, na Mszę św. o g.18.00. 

Po Mszy św. spotkanie organizacyjne dla tychże kandydatów w salce obok plebanii. 

Msza św. w intencji Ojczyzny w ramach Nowenny przed obchodami 100 - lecia             

odzyskania niepodległości we środę o g.18.00. 

Msza św. i Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia w piątek o g.18.00. 

Bóg zapłać za ofiary złożone na potrzeby Parafii w minioną niedzielę. Zebrano kwotę             

7.960 zł. 

W przyszłą niedzielę wolontariusze Domowego Hospicjum Królowej Apostołów        

z Kurdwanowa, które niesie pomoc również chorym w naszej Parafii, będą zbierać datki do              

puszek. Hospicjum z Kurdwanowa sprawuje bezpłatną opiekę nad nieuleczalnie chorymi          

w ich domach. Są to zarówno chorzy nowotworowo jak i przewlekle oraz samotne osoby              

w podeszłym wieku. Udzielana przez hospicjum pomoc całkowicie uzależniona jest od ludzi            

dobrej woli. Serdecznie zachęcamy do ofiarności. 

Spotkanie informacyjne połączone z rozdaniem dokumentacji projektowych przyłączy        

kanalizacyjnych z ulic Czajna, Czajna boczna, Zyndrama z Maszkowic, Powały z Taczewa,            

Ks. Dzwigońskiego, Przewiewna, Podwórkowa, Obronna, Rżącka, Przy Kuźni - w czwartek           

20 września br. o g.17.30 w salce obok plebanii. 

 

Intencje pogrzebowe: 

piątek g.7.00 + Julia Chlipała 
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