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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
26 NIEDZIELA ZWYKŁA – 30.09.2018 

1. Dziś przypada 26 niedziela zwykła. Zapraszamy na Nieszpory o godzinie 17:30. Dzisiaj roz-
poczynamy XVII Tydzień z Ewangelią. Ze stolika przy drzwiach do zakrystii, będzie można 

zabrać cytaty z Pisma Świętego.  

2. Liturgiczne obchody tygodnia: 

- w poniedziałek - wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła, 
- we wtorek - wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów,  

- w czwartek - wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, 

- w piątek - wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy. 

3. Od poniedziałku rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe, które odprawiane będą codziennie 
o godzinie 17:30. Zapraszamy do wspólnej modlitwy szczególnie dzieci przygotowujące się do 
I Komunii Świętej, a także kandydatów do Bierzmowania. 

4. W poniedziałek zapraszamy na całodniowe czuwanie modlitewne Różańcowe Jerycho. 

Szczegóły na plakatach. 

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

6. W środę o godzinie 17:30 różaniec połączony z nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy, a o 19:00 modlitwa kanonami z Taizé - „Godzinka Przed Panem”. 

7. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.  

- W czwartek modlimy się w intencji nowych powołań kapłańskich, zakonnych  
i misyjnych oraz w intencji kapłanów pochodzących i pracujących w naszej Parafii w ramach 
nabożeństwa różańcowego o godzinie 17:30. 

- W piątek oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w ramach nabożeństwa 
różańcowego o godzinie 17:30. Spowiedź dzieci i młodzieży: 

16:30 - 17:00 - klasy 4 i 5 Szkoły Podstawowej 
17:00 - 17:30 - klasy 6 i 7 Szkoły Podstawowej 

18:00 - 19:00 - klasy 8 SP i 3 Gimnazjum oraz młodzież ponadgimnazjalna 

O 19:00 Msza Święta, a po niej konferencja dla kandydatów do Bierzmowania (w tym ro-
ku szkolnym do Bierzmowania przystępują uczniowie klas 8 Szkoły Podstawowej i 3 Gim-
nazjum). Obecność na Mszy Świętej i konferencji obowiązkowa. 

- W sobotę czcimy Matkę Bożą. W tym dniu odwiedziny chorych od godziny 8:00. Chorych 
można zgłaszać w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. 

W tych dniach będzie można skorzystać z Sakramentu Pokuty i Pojednania pół godziny 
przed każdą Mszą Świętą oraz w ramach Stałego Konfesjonału. 

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

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

10. Zbiórka makulatury na misje w Boliwii potrwa jeszcze do przyszłej soboty. 

11. W przyszłą niedzielę składka przeznaczona będzie na Seminarium Duchowne w Krakowie. Na 
Mszy Świętej o godzinie 10:30 będzie poświęcenie różańców dzieciom przygotowującym się 
do Pierwszej i wczesnej Komunii Świętej. Dzieci przynoszą swoje różańce. 

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

dzielę po każdej Mszy Świętej. 

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

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

 


