
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

25.09.2022r. 

 

1) Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Dziękujemy tym, którzy wsparli 

w ubiegłym tygodniu, KUL i Wydział Teologiczny zebraliśmy. 

2) W każdą ostatnia niedzielę miesiąca Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na Wieczory 

Uwielbienia: msza św. o godz. 18.00; następnie wystawienie NS, modlitwa uwielbienia   

i wstawiennicza. Dziś właśnie taki wieczór będzie. Zapraszamy. 

3) Katecheza kerygmatyczna dla rodziców chcących ochrzcić dzieci i do kandydatów na 

rodziców chrzestnych w poniedziałek o godz. 19.00 w Sali na górze w domu parafialnym. 

4) Rade ekonomiczną zapraszam na spotkanie w poniedziałek na godz. 20.00 na probostwo. 

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

6) Biuro cmentarne czynne we wtorek 27 września od 17.30 do 19.00. 

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

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

parafialnym. Młodych chętnych do śpiewania zapraszamy. 

9) W środę 28 września o godz. 15.00 zachęcamy do odmówienia Koronki do Bożego 

Miłosierdzia w miejscu publicznym w ramach inicjatywy Koronka na ulicach miast. 

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

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

od 11.30 do 12.00. 

12) Ks. Edward Majka zaprasza do Ludwikowa na odpust św. Michała w czwartek 29 września 

na godz. 14.00. 

13) Wszystkim, którym bliskie jest uwielbienie Boga wspólnota charyzmatyczna Szkoła 

Nowej Ewangelizacji zaprasza na spotkanie w czwartek o godz. 19.00 w salce na piętrze  

w domu parafialnym. 

14) Biuro cmentarne czynne w sobotę 1 października w godz. od 9.00 do 11.00. 

15) Adoracja wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 17.00 w sobotę  

1 października wraz z Różańcem. 

16) Dodatkowa okazja do spowiedzi świętej w sobotę od godz. 20.00 do 21.00. 



17) Całonocna adoracja NS rozpocznie się po mszy św. wieczornej. 

18) Dzieci z klasy 4, które były w maju u 1 Komunii św. zapraszam w niedziele 2 października 

na mszę o godz. 12.00. 

19) Młodzież z klasy 7 i 8 przygotowująca się do bierzmowania zapraszam na mszę św.  

w niedzielę 2 października na godz. 18.00. 

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

różańcową codziennie o godz. 17.00. 

21) Czcicieli MB zapraszamy na mszę św. do Sowińca, gdzie 2 października dokonamy 

poświęcenia odnowionej figury MB. Msza św. będzie przy figurze o godz. 15.00. 

22) Chorych odwiedzimy w sobotę 1 października od godz. 9.00. Zgłoszenia w biurze 

parafialnym i w zakrystii. 

 

Zmarli: 

śp. Andrzej Brzozowski, l.88 z ul. Czereśniowej; 

śp. Maria Zalesińska l.90 z ul. Skrytej; 

śp. Wiesław Legenza l.68 z ul Sosnowej. 

śp. Roman Dominiak l. 78 z ul Leśnej – pogrzeb w środę o godz. 10.00 

śp. Irena Labrzycka l. 67 z ul. Wawrzyniaka pogrzeb w środę o godz. 13.00 

Dobry Jezu a nasz Panie. 

 


