
Ogłoszenia Parafialne 
XXVIII Niedziela Zwykła  

11 października 2020r. 
 

 

1. Dziś obchodzimy Niedzielę Papieską.  

 

 Przed kościołem odbywa się kwesta na 

Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Bóg 

zapłać! 
 

 Wolontariusze rozprowadzają "kremówki 

papieskie". Ofiary są przeznaczone na 

organizowane dla dzieci Półkolonie Filipińskie.  

 

2. Dziś, w drugą niedzielę miesiąca modlimy się                  

w intencji dobrodziejów i ofiarodawców naszego 

Kościoła i Kongregacji! Bóg zapłać za dzisiejsze 

ofiary na WITRAŻ DUCHA ŚWIĘTEGO! 

 

3. Nabożeństwa różańcowe odprawiamy:  

 dla dzieci - codziennie od poniedziałku do piątku - o godz. 17.15  

 dla dorosłych i młodzieży:  
- w dni powszednie o godz. 18.00, w niedziele o godz. 16.30.  

 

4. Pielgrzymów, którzy zgłosili się na wyjazd na Jasną Górę - 

zapraszamy na spotkanie w poniedziałek po Mszy św. wieczornej. 

 

5. We wtorek o godz. 18.00 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia razem                

z Różańcem. Spotkanie Bractwa Miłosierdzia po Mszy św. 

Zapraszamy! 

 

6. W środę o godz. 18.30 - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy. Będą z nami klerycy filipińscy. Będziemy również pamiętać 

w modlitwie  o nauczycielach, którzy  mają swoje święto i Służbie 

Zdrowia, która ma swoje patronalne święto w niedzielę (Św. Łukasza).   



 

7. W piątek 16 października przypada 42 rocznica wyboru Św. Jana 

Pawła II na Stolicę Piotrową, a we wtorek 13 października 1 rocznica 

kanonizacji św. Jana Henryka Newmana. 

 

8. Msza św. dla rodzin z dziećmi z autyzmem będzie w sobotę                    

o godz. 17.00. 

 

9. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Światowy Tydzień Misyjny. 

Przed kościołem będzie kwesta na MISJE. 
 

10. Dzieci z klas III i rodziny, w ramach przygotowania do I Komunii 

św. zapraszamy w przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 15.00.  

 

11. Zapraszamy serdecznie na Oratorium pt. "Największy z cudów", 

na temat Eucharystii, według boliwijskiej mistyczki Cataliny Rivas. 

Oratorium odbędzie się w niedzielę 25 października o godz. 18.00. 

Szczegóły na plakacie.  

 

12. Na stoliku pod chórem, obok prasy katolickiej, wyłożone są kartki na 

WYPOMINKI. Prosimy czytelnie wypisać imiona zmarłych i złożyć 

do skarbony. W listopadzie DUSZE ZMARŁYCH wypisanych na 

kartkach będziemy polecać Miłosierdziu Bożemu.  

 

13. Biblioteka Parafialna zaprasza w poniedziałki i środy godz. 17.00 -

18.30, piątki godz. 10.00-12.00. Prosimy o zasłanianie nosa i ust                  

w czasie pobytu w bibliotece. 

 

Odeszła do wieczności: 
 

 śp. Salomea Kromuła, lat 87.  

Pogrzeb odbył się w piątek. 

 

Wieczny odpoczynek ... 
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