
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

27.09. 2020 – 26 NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

1. Dziś zapraszamy na nieszpory niedzielne o godz. 15.30. 

 

2. W środę po Mszy św. o godz. 7.30. zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy. Intencje modlitewne można składać do środy w zakrystii. 

 

3. Od czwartku rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. Różaniec jest 

streszczeniem Ewangelii. Zapraszamy wszystkich do udziału w tych 

nabożeństwach: w niedzielę o godz. 15.15; w tygodniu o godz. 17.15; oraz   

           w piątek po Mszy św. szkolnej  ok. godz.16.30. 

 

4. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 

  Spowiedź św. dla dzieci  - czwartek  o godz. 17.30   

  w I piątek o godz. 15.30 – dzieci po wczesnej komunii św. z rodzicami 

  Spowiedź św. dla  młodzieży klasa VIII – w I piątek o godz. 17.00. 

 

5. Spotkanie dla kandydatów klas VIII, którzy zamierzają przystąpić do 

Sakramentu Bierzmowania w roku 2021, odbędzie się w piątek o godz. 

18.00. Rozpoczęcie Mszą św., a potem spotkanie wstępne.  

 

6. Nauki przedślubne dla narzeczonych odbędą się w piątek o godz. 19.00. 

          w Domu Parafialnym. 

 

7.  W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 10.00 odbędzie się I Komunia św. 

dla ostatniej grupy dzieci. 

 

8. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 11.30 zostaną poświęcone różańce 

dla dzieci, które przygotowują się do I komunii św. i wczesnej komunii św.   

 

„Bóg zapłać” wszystkim za wpłaty na potrzeby naszego kościoła i parafii na konto 

parafialne: 13 1020 2401 0000 0602 0155 3585. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę. 

Dzisiaj przed kościołem odbędzie zbiórka na pomoc poszkodowanym po pożarze 

obozu dla uchodźców na wyspie Lesbos. Za przeprowadzenie zbiórki dziękujemy 

paniom z Zespołu Charytatywnego. 

 Kolekta w przyszłej niedzieli  zgodnie z prośbą Sekretariatu Stanu Stolicy 
Apostolskiej wierni Kościoła w Polsce złożą ofiarę, tradycyjnie zwaną 
„świętopietrze”, na rzecz Ojca Świętego.  
  

W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in.: o tym, że stale powiększająca się grupa 

bezwyznaniowców na świecie stanowi idealne warunki dla Kościoła, by skupić się na 

ewangelizacji; rozmowa z siostrą opiekującą się niepełnosprawnymi intelektualnie 

dziećmi na temat miłości, poświęcenia 

 


