
Ogłoszenia Duszpasterskie 

10.10.2021 XXVIII niedziela zwykła 

1)   Dziękuję za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Dziękuję za ofiary 

złożone dla córki Pani Ani zebraliśmy ponad 11 tys. 

2)   Przed Kościołem można wesprzeć Dzieło Trzeciego Tysiąclecia. 

3)   W dniu dzisiejszym po wieczornej mszy św. szkoła biblijna dla tych, którzy 

chcą rozpocząć systematyczne poznawanie Pisma i zasad jego zgłębiania. 

4)   Zapraszamy młodzież na spotkanie dzisiaj u sióstr przy ul. Szkolnej 2. Za 

tydzień również. 

5)   Nabożeństwa różańcowe w październiku od poniedziałku do soboty  

o godz.17.30. W niedziele prosimy o odmówienie różańca w rodzinach. W tym 

tygodniu nabożeństwo różańcowe dla dzieci we wtorek, środę i w czwartek  

o godz. 17.00 w kościele. Różaniec przy figurze na ul. Leszczyńskiej 

codziennie o 17.00. 

6)   Dla rodziców i rodziców chrzestnych katecheza kerygmatyczna  

w poniedziałek o godz. 19.00 w Domu Parafialnym 

7)   Wszystkich, którzy chcą rozważać i modlić się Słowem Bożym dk Sławek 

zaprasza na krąg Biblijny we wtorek po wieczornej Mszy św. do Sali Dobrego 

Słowa w Domu Katolickim. 

8)   Biblioteka Parafialna czynna w środę od 16.00 do 18.00 oraz w niedziele od 

11.00 do 12.00. 



9)   Ostatnie nabożeństwo fatimskie w środę o godz. 18,00, Różaniec o godz. 

17,30 pod figurą MBFtimskiej w razie niepogody różaniec w kościele. 

10)   Katecheza liturgiczna dla rodziców i kandydatów na rodziców chrzestnych 

w piątek po wieczornej mszy i po koronce ok. 18.50. 

11)   Biuro cmentarne czynne w sobotę od 9,00 do 11.00. 

12)   Szkoła Biblijna poziom 3 w niedzielę 17 października po mszy św. 

wieczornej w kaplicy adoracji. 

13)   Proszę o usunięcie ławeczek utrudniających poruszanie się na cmentarzu 

postawionych na ścieżkach pomiędzy grobami. 

14)   Parafialny oddział Akcji Katolickiej zaprasza na VIII drogę do św. Jakuba 

w Żabnie w sobotę 16 października o godz. 10,00. Początek przy figurze MB 

Fatimskiej 

15)   Chorych odwiedzimy w sobotę 16 10 przed południem. Prosimy zgłaszać  

w biurze parafialnym bądź w zakrystii. 

16)   Biuro podróży WILDA proponuje pielgrzymkę do Gruzji w październiku 

przyszłego roku, w zakrystii można odebrać program. 

Zmarli: 

Śp Helena Dudziak, l. 83 z ul. Targowej; 

śp. Maria Wielgosz l.68 z ul. Łaziennej;  

śp. Bogumiła Nowicka – Szymkowska l.79 z ul. Mocka;  

śp. Józef Ławniczak l.75 z ul. Dworcowej pogrzeb we wtorek o godz. 10.00 

Dobry Jezu a nasz Panie. 


