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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
32 NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.11.2018 

1. Dzisiaj 100. rocznica Odzyskania Niepodległości. Msza Święta w intencji Ojczyzny 
w naszym kościele o godz. 9:00. Nabożeństwo Ekumeniczne w kościele Ewangelic-
ko-Augsburskim, Apostoła Jakuba Starszego o godz. 10:30, kazanie wygłosi ks. An-
tonii Sapota. Zapraszamy również na nieszpory o godzinie 17:30. 

2. Liturgiczne obchody tygodnia: 

- w poniedziałek - wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika. Jest to zara-
zem dzień solidarności z Kościołem prześladowanym. 

- we wtorek - wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krysty-
na, pierwszych męczenników Polski. 

- w sobotę - wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy. 

3. W tym tygodniu przeżywać będziemy XVIII Dni Klemensowe: 

- W poniedziałek - wernisaż wystawy pana Marka Wacława Judyckiego „Ornitolo-
gia stosowana - patriotycznie” 

- We wtorek - koncert „Ta, co nie zginęła…” 
- W środę - prelekcja pana burmistrza Przemysława Korcza „Ustrońska niepodle-

głość. Ustroń i Jego mieszkańcy u schyłku Wielkiej Wojny” 
- W czwartek - prelekcja dr. Andrzeja Wojcieszka 
- W piątek - wykład pana Andrzeja Georga połączony z prezentacją fotograficzną 

„Drogi rozprzestrzeniania się kultu św. Klemensa w średniowiecznej Europie” 

Wszystkie wydarzenia odbywają się w Czytelni Katolickiej o godz. 16:15. 
Na wtorkowy koncert zapraszamy do kościoła parafialnego również na godz. 16:15. 

Zwieńczeniem Dni Klemensowych jest odpust ku czci św. Klemensa. W niedzielę 
18 listopada o godzinie 12:00 uroczysta suma odpustowa, której przewodniczyć 
będzie ks. Piotr Hoffmann, Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży. 

4. Ze względu na Dni Klemensowe nie będzie spotkania Kręgu Biblijnego, „Godzinki 
przed Panem” i nabożeństwa w piątek z racji trzeciego piątku miesiąca. 

5. W środę o godzinie 17:30 nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

6. W sobotę w Warszawie odbędzie się Forum Tato.Net „MIŁOŚĆ & SZACUNEK”. 
Szczegółowe informacje u pana Waldemara Kozika i na plakatach w gablotce 

7. W przyszłą niedzielę przypada dzień imienin Ks. Bp Romana Pindla. Pamiętajmy 
o modlitwie w intencji Biskupa Bielsko-Żywieckiego i całej diecezji. Składka, z racji 
trzeciej niedzieli miesiąca, przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii. 

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

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

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

 


