
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

18.09.2022 

 

1) Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. 

2) Przed kościołem można złożyć ofiary na KUL i Wydział Teologiczny. 

3) W dniu dzisiejszym rozpoczynamy liturgiczne przygotowania do bierzmowania dla 

uczniów klasy 7 i 8 oraz tych, którzy mają być bierzmowani 9 listopada. Wraz  

z rodzicami zapraszam ich na godz. 12.00 na sumę. Po mszy spotkanie najstarszej 

grupy wraz z rodzicami w kościele. 

4) Zapraszamy na cztery spotkania z Ewangelią wg św. Łukasza prowadzone przez 

naszych katechistów. Pierwsze z nich jutro poniedziałek 19 września o godz. 19.00  

w Sali na Górze naszego domu parafialnego. Adresatami spotkań są dorośli, którzy 

przechodzili katechezę kerygmatyczną i chcą pogłębienia swojej wiary. 

5) We wtorek Nowenna do św. Antoniego o 17.40 w kaplicy adoracji. 

6) Spotkanie scholii młodzieżowej we wtorek o godz. 19.30 w Sali na górze w domu 

parafialnym. Młodych chętnych do śpiewania zapraszamy. 

7) W środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy o 17.30 w kościele. 

8) Biblioteka Parafialna czynna w środy od 16.00 do 18.00 i w drugą 

niedzielę  miesiąca od 11.30 do 12.00. 

9) Rodziców dzieci, które w tym roku przystąpiły do1 komunii świętej zapraszam na 

spotkanie w czwartek 22 września o godz. 19.00 w naszym kościele. Celem spotkania 

rozeznawanie w jaki sposób dalej towarzyszyć dzieciom w ich duchowej drodze. 

10) Ks. diakon zaprasza rodziców ministrantów starszych, młodszych oraz 

kandydatów na spotkanie w piątek 23 września na godz. 19.00. Spotkanie w Sali na 

Górze w domu parafialnym. 



11) Ks. diakon zaprasza wszystkich ministrantów (starszych, młodszych oraz 

kandydatów) na spotkanie w sobotę 24 września o godz. 16.00. Spotkanie w Sali na 

Górze w domu parafialnym. 

12) Biuro cmentarne nie będzie czynne w sobotę 24 września. W zamian będzie czynne 

we wtorek 27 września od 17.30 do 19.00. 

 

Zmarli: 

śp.  Mieczysław Skubiszak l.94 z ul. Łąkowej.  

Dobry Jezu a nasz Panie. 

 


