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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
30 NIEDZIELA ZWYKŁA – 28.10.2018 

1. Dzisiaj 30 niedziela zwykła. Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe o godzinie 17:30.  

2. Liturgiczne obchody tygodnia: 

- w czwartek - Uroczystość Wszystkich Świętych. 

- w piątek - wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. 

3. W poniedziałek o godzinie 8:30 Msza Święta w intencji Seniorów, po Mszy spotkanie przy 
kawie w salce katechetycznej. 

4. W poniedziałek państwo Georgowie zapraszają do Czytelni Katolickiej na godzinę 19:00, 
gdzie odbędzie się kolejne spotkanie historyczne pod tytułem: Ślady misji cyrylo-
metodiańskiej w Małopolsce i na Śląsku. 

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 
Pomocy, a o 19:00 modlitwa kanonami z Taizé - „Godzinka Przed Panem”. 

7. W czwartek przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte w tym dniu o go-
dzinach: 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:30 i 18:00. O godzinie 15:00 nabożeństwo za zmar-
łych i procesja na cmentarz, a o 17:30 różaniec za zmarłych zalecanych. 

8. Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można uzyskać: od uroczystości 
Wszystkich Świętych i w dzień Zaduszny nawiedzając pobożnie kościół oraz w dniach 1 - 8 
listopada nawiedzając pobożnie cmentarz, modląc się za zmarłych i w obu przypadkach 
spełniając zwykłe warunki odpustu. 

9. W piątek wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze Święte w tym dniu o go-
dzinach: 7:00, 9:00, 16:30 i 18:00. O 17:30 różaniec za zmarłych zalecanych. 

10. Wypominki za zmarłych można składać w zakrystii. Kartka do zapisywania wypominków 
jest w gazetce parafialnej. Prosimy o czytelne zapisywanie nazwisk drukowanymi lite-
rami. 

11.  W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. Spo-
wiedź w te dni codziennie pół godziny przed Mszą Świętą i w ramach stałego konfesjonału. 

12. Odwiedziny chorych w sobotę od godziny 8:00, chorych można zgłaszać w zakrystii lub 
w kancelarii parafialnej. 

13. Z racji zbliżającej się Uroczystości Wszystkich Świętych prosimy o uporządkowanie gro-
bów, również tych opuszczonych. Przypominamy o uaktualnieniu rezerwacji miejsc i ofie-
rze z racji wybudowania pomnika. Opłat tych dokonujemy w kancelarii parafialnej. 

14. W przyszłą niedzielę składka przeznaczona będzie na potrzeby naszej diecezji. W tym dniu 
odbędzie się w Oświęcimiu-Brzezince nabożeństwo Drogi Krzyżowej w intencji ofiar obo-
zów koncentracyjnych i gułagów. Początek o godzinie 14:00 przy Bramie Śmierci. 

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

16. W zakrystii jest do nabycia kalendarz misyjny. 

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

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

 


