
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

23.10.2022 

  

1) Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Przed tygodnie na Dzieło Nowego 

Tysiąclecia zebraliśmy 2152 zł. 

2) Z dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy tydzień misyjny. Zachęcamy parafian do 

uczestniczenia w wydarzeniach w naszej parafii. Szczegóły na plakatach. 

3) Szkoła biblijna poziom trzeci ma dzisiaj spotkanie dzisiaj po wieczornej mszy św. na 

probostwie. 

4) Młodzież, która ma przyjąć sakrament bierzmowania w dniu 9 listopada ks. Maciej zaprasza 

dzisiaj po wieczornej mszy św do kościoła na spotkanie. 

5) Katecheza kerygmatyczna dla rodziców chcących ochrzcić swoje dzieci w naszej parafii 

oraz dla kandydatów na rodziców chrzestnych odbędzie się w poniedziałek po mszy 

wieczornej w domu parafialnym o godz. 19.00. 

6) Litania do św. Antoniego w miesiącu październiku odmawiana prywatnie ze względu na 

nabożeństwa różańcowe. 

7) Krąg biblijny we wtorek po wieczornej mszy w salce w domu parafialnym. W tym tygodniu 

w nawiązaniu do tygodnia misyjnego na spotkanie zapraszamy wszystkich przyjaciół misji. 

8) Spotkanie scholii młodzieżowej we wtorek o godz. 19.30 w sali na górze  

w domu  parafialnym. Młodych chętnych do śpiewania zapraszamy. 

9) Biblioteka Parafialna czynna w środy od 16.00 do 18.00 i w drugą niedzielę  miesiąca  

od 11.30 do 12.00. 

10) W czwartek nie będzie spotkania Szkoły Nowej Ewangelizacji. W zamian za tydzień,  

w ostatnią niedzielę miesiąca Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na Wieczór Uwielbienia: 

msza św. o godz. 18.00; następnie wystawienie NS, modlitwa uwielbienia i wstawiennicza. 

11) Spotkanie dla rodziców dzieci które były u komunii w mijającym roku w czwartek 27  

o godz. 19.00 na probostwie. 

12) Rada ekonomiczna ma spotkanie w czwartek o godz. 20.00 na probostwie. 

13) W piątek różaniec wyjątkowo po mszy św. wieczornej. 

14) Biuro cmentarne będzie czynne w sobotę 29 października w godzinach od 9.00 do 11.00. 



15) Nabożeństwo różańcowe w październiku od poniedziałku do soboty o godz. 17,30  

w kościele. W niedzielę prosimy o odmówienie różańca w rodzinach. Dzieci mają swój 

różaniec w we wtorki, środy i czwartki o godz. 17.00 w kościele. Zapraszamy. 

16) W przyszłą niedzielę będziemy przeżywali niedzielę powołaniową przed kościołem 

można będzie złożyć ofiary na seminarium. 

17) Przy wyjściach z kościoła zostały wyłożone karty na WYMIENIANKI. Czytelnie 

wypełnione można składać podczas składki, w zakrystii albo w biurze parafialnym  

i w skarbonie z tyłu kościoła. 

18) Grupa modlitewna przy figurze MB na ul Leszczyńskiej zaprasza na wspólną modlitwę 

różańcową codziennie o godz. 17.00. 

19) Zapraszamy serdecznie na Muzyczne Zaduszki. Odbędą się w niedzielę 6 listopada po 

wieczornej Eucharystii. Na organach zagra Pan Maciej Kubacki. Do przyjścia zapraszamy 

wszystkich parafian a szczególnie rodziny, które doznały straty najbliższych w tym roku. 

Zmarli: 

śp. Marian Szłapka l. 82 z ul. Strzeleckiej 

śp. Stanisława Przynoga l. 86 z ul. Pożegowskiej 

śp. Łukasz Matuszewski l.30 z ul. Piaskowej – pogrzeb w środę o godz. 10.00 

śp. Jerzy Szakoła l. 68 z ul. Sowinieckiej – pogrzeb w środę o godz. 13.00  

Dobry Jezu a nasz Panie … 


