
Ogłoszenia Duszpasterskie 

19.09.2021 XXV niedziela zwykła 

1)    Dziękuję wszystkim, którzy przed tygodniem złożyli ofiary na fugowanie 
naszego Kościoła. Zebraliśmy 7920 zł i 17 gr. 

2)    Dziękuję za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. 

3)    W dniu dzisiejszym po wieczornej mszy św. spotkanie dla mężczyzn z okazji 
roku św. Józefa. Spotkanie będzie w kaplicy adoracji. 

4)    Biuro parafialne w najbliższych miesiącach będzie jeszcze czynne według 
następującego porządku: 

a.     w poniedziałek od 19.00 do 19.30 

b.    w środę od 16.00 do 17.30 

c.     w czwartek i piątek od 9.00 do 10.00 

5)    We wtorek modlitwy do św. Antoniego od godz. 17.40. 

6)    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. 

7)    W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.30. 

8)    Szafarze spotykają się na wspólnej modlitwie w piątek o godz. 20.00 w Sali 
Dobrego Słowa w Domu Parafialnym. 

9)    W piątek o godz. 19.30 zapraszamy na wieczorne spotkanie młodzież do 
domu Sióstr przy ul. Szkolnej 2. 

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

11)          W przyszłą niedzielę po wieczornej mszy świętej SNE poprowadzi modlitwę 
uwielbienia wraz z modlitwą wstawienniczą. Zapraszamy do wspólnej 
modlitwy. Wg duszpasterskich planów chcielibyśmy aby w każda ostatnią 
niedziele miesiąca odbywało się takie wielbienie połączone z modlitwą 
wstawienniczą. 



12)          W związku z powyższym zajęcia Szkoły Biblijnej zostają przesunięte na 
niedzielę 3 października. 

13)          Zwracam się z ogromną prośbą aby nie ustawiać aut w pobliżu domu 
katolickiego. Do magazynu św. Antoniego musi być zachowany dojazd. Auta 
zostawiamy na parkingu. 

14)          Przymierzam się do zamykania bram cmentarza na noc. Oczekujemy na 
rozpoczęcie budowy płotu cmentarnego od strony Szkoły Podstawowej nr 1. 

15)          Dziękuję wszystkim, którzy pomagają w utrzymaniu porządku wokół 
Kościoła i na cmentarzu. 

Zmarli: + Marcin Sietrzencewicz z ul. Wodnej l. 37; +Michalina Glabiszewska 
Bolesławiec … Dobry Jezu a nasz Panie… 

  

 


