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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
ODPUST KU CZCI ŚW. KLEMENSA, PAPIEŻA I MĘCZENNIKA – 18.11.2018 

1. Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Odpustową ku czci św. Klemensa, papieża 
i męczennika, patrona naszej parafii. O godzinie 12:00 uroczysta Suma Odpustowa 
z procesją Eucharystyczną. Serdecznie dziękujemy ks. Piotrowi Hoffmannowi za wygłoszo-
ne słowo oraz wspólną modlitwę. Po Mszy Świętej będzie możliwość uczczenia relikwii św. 
Klemensa. Zapraszamy na uroczyste nieszpory odpustowe o godzinie 17:30. Serdecznie 
dziękujemy za złożone ofiary, które będą przeznaczone na nasz kościół. 

Odpust zupełny można dziś uzyskać przez odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę”, modlitwy 
w intencjach Ojca Świętego, przyjęcie łaski sakramentalnej spowiedzi i Komunii Świętej 
oraz zachowanie wolności od przywiązania do grzechu. 

Dziś obchodzimy również imieniny Księdza Biskupa Romana Pindla. Pamiętajmy o mo-
dlitwie w intencji Biskupa Ordynariusza. 

2. Liturgiczne obchody tygodnia: 

- we wtorek - uroczystość rocznicy poświęcenia naszego kościoła 

- w środę - wspomnienie Ofiarowania NMP. Jest to dzień imienin ks. bp Janusza Zimnia-
ka. Pamiętajmy o modlitwie w intencji Biskupa Seniora 

- w czwartek - wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy 

- w sobotę - wspomnienie śś. męczenników Andrzeja, prezbitera i Towarzyszy 

3. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowania do dzisiejszej 
uroczystości odpustowej. Bóg zapłać Służbie Liturgicznej, panom kościelnym, organistom, 
chórowi Ave, orkiestrze i osobą dekorującym i sprzątającym kościół wraz z obejściem. 
Dziękujemy także tym, którzy przygotowali „Dni Klemensowe”, szczególne podziękowania 
kierujemy do pani Barbary Langhammer, przewodniczącej Czytelni Katolickiej, jak również 
do wszystkich, którzy brali w nich udział. 

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

5. Również we wtorek spotkanie rodziców dzieci przystępujących do I Komunii Świętej. 
O 18:00 Msza Święta, a po niej konferencja. 

6. W środę o godzinie 17:30 nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a o 19:00 
modlitwa kanonami z Taizé - „Godzinka Przed Panem”. 

7. W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. 
O godzinie 12:00 chrzty i roczki. Dzieci można zgłaszać w tym tygodniu w kancelarii para-
fialnej. Nauka dla rodziców i chrzestnych odbędzie się w sobotę o godzinie 17:00 w kance-
larii parafialnej. 

8. Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza na wykład ks. prof. dr hab. Józefa Budniaka pt. 
„Ekumenizm na Śląsku Cieszyńskim - akcenty pozytywne i negatywne”, który odbędzie się 
w środę 21.11. o godz. 17:00 w sali widowiskowej MDK „Prażakówka”. Wstęp wolny. 

9. Pielgrzymka do Pierśćca ku czci św. Mikołaja odbędzie się w środę 5.12. O godzinie 
16:00 zbiórka na parkingu. Zapisy w zakrystii. 

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

11. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Polecamy nasz tygodnik parafialny „Po górach, 
dolinach…”, oraz „Gościa Niedzielnego”, w którym znajduje się artykuł na temat na-
szej parafii, „Źródło” i inne tytuły. 

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

 


