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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
25 NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.09.2018 

1. Dziś przypada 25 niedziela zwykła. Zapraszamy na Nieszpory o godzinie 17:30. 
W naszej Parafii gościmy księdza misjonarza Kazimierza, który wygłosi do nas 
słowo. Po Mszy Świętej będzie można wesprzeć misję w Boliwii ofiarą do puszek 
oraz przez zbiórkę makulatury, która jest organizowana w naszej Parafii do 
1 października. 

2. Liturgiczne obchody tygodnia: 

- w poniedziałek – święto Rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego 

w Bielsku - Białej,  

- w czwartek – wspomnienie św. Wincentego à Paulo, prezbitera,  

- w piątek – wspomnienie św. Wacława, męczennika, 

- w sobotę – wspomnienie Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Jest to 
dzień imienin ks. Rafała Greiffa, pamiętajmy o modlitwie w jego intencji. 

3. W poniedziałek zapraszamy Seniorów na Mszę Świętą o godzinie 8:30. Nie będzie 
spotkania w salce. 

4. Również w poniedziałek o godz. 19.00 w sali Czytelni Katolickiej odbędzie się 
kolejne Spotkanie Historyczne, na które zapraszają państwo Elżbieta i Andrzej 
Georgowie. 

5. We wtorek o godzinie 16:30 spotkanie Kręgu Biblijnego. 

6. Spotkanie Apostolatu Maryjnego w środę o godzinie 16:00 w salce. 

7. W środę o godzinie 17:30 zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy, a o 19:00 modlitwa kanonami z Taizé - „Godzinka Przed Panem”. 

8. W czwartek w ramach "Czwartków ze zdrowiem" o godz. 16.15 w sali Czytelni 
Katolickiej odbędzie się spotkanie, którego tematem będzie - Aloes na co dzień. 
Więcej informacji w gazetce i na plakatach. 

9. Wspólnota Kaleb zaprasza młodzież na spotkanie formacyjne w piątek na godzinę 
19:00. 

10. Na chłopców, którzy chcą zostać ministrantami czekamy w zakrystii po każdej Mszy 
Świętej. Zbiórki odbywają się w soboty o godzinie 9:00 

11. Spotkanie Dzieci Maryi w sobotę o godzinie 10:00. 

12. Kawiarenka „Pod Zielonym Rowerem”, czynna w sobotę po wieczornej Mszy 
Świętej i w niedzielę po każdej Mszy Świętej. 

13. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Polecamy nasz tygodnik parafialny 
„Po górach, dolinach…”, oraz „Gość Niedzielny”, „Źródło” i inne tytuły. 

14. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy dobrej niedzieli oraz błogosławieństwa 
Bożego na nadchodzące dni tygodnia.  

 


