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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
29 NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.10.2018 

1. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Misyjny. Rozpoczyna on jednocześnie Ty-
dzień Misyjny. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii, 
za wszystkie złożone ofiary serdecznie dziękujemy. Zapraszamy na nabożeństwo 
różańcowe dzisiaj i przez cały tydzień o godzinie 17:30.  

2. Liturgiczne obchody tygodnia: 

- w poniedziałek - wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża. 

3. W kancelarii parafialnej można zamawiać intencje na przyszły rok. 

4. W poniedziałek od godziny 16:00 do 19:00 w salkach odbędą się obowiązkowe in-
dywidualne rozmowy kandydatów do bierzmowania z księdzem Mirosławem. 
Kandydaci mają mieć ze sobą książeczkę oraz w razie potrzeby zaległe świadectwa 
chrztu i zgody. Rozmowy będą przeprowadzone w kolejności alfabetycznej. 

5. W poniedziałek o 17:30 w ramach różańca będziemy się modlić w intencji naszej 
Ojczyzny, zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

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

7. 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”. 

8. W piątek o godzinie 19:00 wspólnota Kaleb zaprasza młodzież na spotkanie forma-
cyjne. 

9. W przyszłą niedzielę o godzinie 12:00 chrzty i roczki. Dzieci można zgłaszać w tym 
tygodniu w kancelarii parafialnej. Nauka dla rodziców i chrzestnych odbędzie się 
w sobotę o godzinie 17:00 w kancelarii parafialnej 

10. Z racji zbliżającej się Uroczystości Wszystkich Świętych prosimy o uporządkowanie 
grobów, również tych opuszczonych. Przypominamy o uaktualnieniu rezerwacji 
miejsc i ofierze z racji wybudowania pomnika. Opłat tych dokonujemy w kancelarii 
parafialnej. 

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

12. W zakrystii jest do nabycia kalendarz misyjny. 

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

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

 


