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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
28 NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.10.2018 

1. Dziś po raz osiemnasty obchodzimy Dzień Papieski. Zapraszamy na nabożeństwo 
różańcowe o godzinie 17:30. Składka zbierana do puszek przed kościołem przezna-
czona jest na fundusz stypendialny.  

2. Liturgiczne obchody tygodnia: 

- w poniedziałek - wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła. 
Jest to zarazem Dzień Dziecka utraconego. 

- we wtorek - wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej. 

- w środę - wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika. 

- w czwartek - święto św. Łukasza, ewangelisty. W tym dniu swoje święto patro-
nalne obchodzi Służba Zdrowia. Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe w ich 
intencji i Mszę Świętą wieczorną. 

- w sobotę - wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera, patrona naszej diecezji. 

3. Przygotowany już jest kalendarz na przyszły rok. Osoby, które chcą zamówić inten-
cje zapraszamy do kancelarii parafialnej. 

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

5. W środę o godzinie 17:30 różaniec połączony z nowenną do Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy, a o 19:00 modlitwa kanonami z Taizé - „Godzinka Przed Panem”. 

6. W piątek modlimy się do Bożego Miłosierdzia z racji trzeciego piątku miesiąca. 
W tym dniu o godzinie 19:00 wspólnota Kaleb zaprasza młodzież na spotkanie for-
macyjne. 

7. W sobotę o godzinie 15:00 odbędzie się „Podróż Życia”. W naszej parafii będzie-
my gościć ks. dr Piotra Pawlukiewicza, który wygłosi konferencję na temat: „Na-
zwać rzeczy po imieniu”. Serdecznie zapraszamy. 

8. W przyszłą niedzielę przypada Światowy Dzień Misyjny, który rozpoczyna Tydzień 
Misyjny. Będziemy się modlić w intencjach misyjnych Kościoła. 

9. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii 

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

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

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

 


