
Ogłoszenia Duszpasterskie 

14.11.2021 XXXIII niedziela zwykła 

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

którzy złożyli ofiarę na fugowanie w dniu dzisiejszym. 

2)    Prosimy stosować się do reguł odnośnie maseczek w miejscach publicznych. 

3)    Siostry Uczennice Krzyża zapraszają młodzież na spotkanie w dniu dzisiejszym  

o godz. 19.00 w domu przy ul. Szkolnej. 

4)    Szkoła biblijna poziom podstawowy dzisiaj po wieczornej mszy św. w kaplicy 

adoracji. 

5)    Modlitwy za wstawiennictwem św. Antoniego we wtorek 9 listopada o 17.40  

w kaplicy. 

6)    Krąg biblijny we wtorek po wieczornej mszy św. w Sali Dobrego Słowa zaprasza 

ks. diakon Sławek. 

7)    Biblioteka Parafialna czynna w środę od 16.00 do 18.00 oraz w niedziele od 11.00 

do 12.00. 

8)    Nowenna do MBNP w łączności z „Wymieniankami” w środę o godz. 17,30. 

9)    Wszystkich, którzy chcą pomóc przy grabieniu liści na terenie przykościelnym 

zapraszamy w piątek 19 listopada w godz. od 12.00 do 16.00. Każdy, kto ma dosyć siły 

i chęci oraz posiada grabie w dowolnym momencie może do nas dołączyć. Planujemy 

również malutką przekąskę. 

10)     Dla rodziców i kandydatów na rodziców chrzestnych katecheza liturgiczna  

w piątek 19 listopada po koronce do Miłosierdzia Bożego tj. ok 18.50 w kościele. 

11)      Biuro cmentarne będzie czynne w sobotę 20 listopada w godzinach od 9.00 do 

11.00. 



12)      „Wymienianki” można składać do skrzynki z tyłu Kościoła, w biurze 

parafialnym, w zakrystii bądź podczas składki. Za zmarłych podanych  

w „Wymieniankach” modlimy się przed wieczorną mszą św. codziennie w dni 

powszednie oprócz wtorku od godz. 17.30. 

13)     W przyszłą niedzielę, w uroczystość Chrystusa Króla, gościć będziemy Ojców 

Oblatów z tradycyjną posługą z kalendarzami misyjnymi. 

14)     Młodych, którzy przyjęli sakrament bierzmowania zapraszam wraz  

z rodzicami  na Eucharystię dziękczynną za udzielony sakrament w niedzielę 21 

listopada na godz. 16.30. 

15)     W przyszłą niedzielę zapraszam na NIESZPORY podczas, których 

podsumujemy tegoroczne nauczanie z Ewangelii wg. św. Marka. Gromadzimy się  

w kościele o godz. 19,30. 

16)     Rekolekcje adwentowe rozpoczniemy w tym roku od pierwszej niedzieli 

adwentu tj. od 27 listopada. Prosimy o zarezerwowanie sobie czasu. 

17)     Przed kościołem, można nabywać nowy numer  Przewodnik Katolicki oraz 

kieszonkowe wydanie kalendarzyka katolickiego w cenie 7 zł. 

18)     Prosimy o usunięcie nielegalnie postawionych ławeczek na cmentarzu 

parafialnym. 

19)     Proszę bardzo osoby, które dysponują grobem w którym są pochowania Józef  

i Agnieszka Napierała, których grób znajduje się na 1 Cmentarzu w kwaterze C rząd 

14 o pilny kontakt z biurem cmentarnym w terminie do końca listopada br. w/w grób 

stanowi zagrożenie dla sąsiednich grobów. I z tego powodu po upływie wyznaczonego 

terminu zostanie zlikwidowany. 

Zmarła:  

śp. Teresa Mikołajczak l.90 z ul. Jagodowej …  

Dobry Jezu a nasz Panie…. 

 


