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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
31 NIEDZIELA ZWYKŁA – 4.11.2018 

1. Dzisiaj 31 niedziela zwykła. Dzisiejsza składka przeznaczona będzie na potrzeby 
naszej diecezji. Za złożone ofiary serdecznie dziękujemy. Zapraszamy na nabożeń-
stwo różańcowe za zmarłych zalecanych dziś o godzinie 17:30 i codziennie do 
8 listopada. 

2. Liturgiczne obchody tygodnia: 

- w piątek - Święto Rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, która jest kościo-
łem katedralnym Biskupa Rzymu i głową wszystkich kościołów świata. 

- w sobotę - Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła. 

3. W poniedziałek zapraszamy na całodniowe czuwanie modlitewne Różańcowe Je-
rycho. Szczegóły na plakatach. 

4. We wtorek nie będzie spotkania Kręgu Biblijnego. 

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

6. W piątek obowiązkowe spotkanie kandydatów do bierzmowania. Okazja do 
spowiedzi od godziny 18:30. Msza Święta o godzinie 19:00, a po niej krótka konfe-
rencja. 

7. W przyszłą niedzielę przypada 100. rocznica Odzyskania Niepodległości. Pro-
gram uroczystości w naszym mieście: 

-  9:00  -  Msza Święta w naszym kościele w intencji Ojczyzny, 
- 10:30 - Nabożeństwo Ekumeniczne w kościele Ewangelicko-Augsburskim, 

  Apostoła Jakuba Starszego, kazanie wygłosi ks. Antonii Sapota, 
- 11:30 -  Przemarsz orkiestry, pocztów sztandarowych, uczestników uroczystości 

   pod Pomnik Pamięci Narodowej - Ustroń - Rynek, 
- 12:00 -  Uroczystość Patriotyczna - złożenie kwiatów przy Pomniku Pamięci 

   Narodowej 

8. Przed nami XVIII Dni Klemensowe. Rozpoczną się w poniedziałek 12 listopada. 
W programie wernisaż wystawy, koncert oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. Już 
dziś zapraszamy, szczegółowe informacje na plakatach i w gazetce parafialnej. 

9. 17 listopada w Warszawie odbędzie się Forum Tato.Net „MIŁOŚĆ & SZACUNEK”. 
Szczegółowe informacje u pana Waldemara Kozika i na plakatach w gablotce. 

10. Składamy serdeczne podziękowania za uporządkowanie grobów na naszym para-
fialnym cmentarzu, a szczególnie dziękujemy panu Karolowi Grelowskiemu za 
odnowienie grobu ks. Franciszka Pastuchy. 

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

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

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

 


