
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

11.10. 2020 – 28 NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

XX Dzień Papieski pod hasłem: „Totus Tuus”.  

 

Kolekta jest przeznaczona na potrzeby parafii. 

 
1. Dzisiaj zapraszamy na w nabożeństwo różańcowe o godz. 15.15. 

 

2. We wtorek  zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie o godz. 19.00. połączone z Mszą 

św. i różańcem. 

 

3. 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. 
 

4. W czwartek po Mszy Św. wieczornej w kościele odbędzie się spotkanie dla rodziców 

dzieci klas III przygotowujących się do I Komunii św. 

 

5. W piątek ze względu na uroczystość św. Jadwigi nie obowiązuje wstrzemięźliwość od 

pokarmów mięsnych. 

 

Arcybiskup Katowicki zaprasza wszystkich Parafian z Archidiecezji Katowickiej do 

dołączenia do projektu "Pod biało-czerwoną" realizowanego przez Ministerstwo 
Cyfryzacji pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza 

Morawieckiego. Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej 

budowy całorocznego masztu z flagą narodową w każdej z gmin w Polsce, której 

mieszkańcy dołączą do projektu. To przedsięwzięcie ma na celu połączenie Polaków pod 

naszą flagą państwową, a także godne uczczenie pamięci o Bohaterach Walk o 

niepodległość naszej Ojczyzny, w tym w szczególności Bohaterów Bitwy Warszawskiej 

w 1920 roku. 

Aby spełnić założenia projektu, wystarczy zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia 

online, dlatego też zachęcamy do oddawania głosów poparcia online na naszą Gminę pod 

adresem: gov.pl/bialoczerwona Głosy poparcia można oddawać do 11 listopada 2020 roku 

 
 

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

parafialne: 13 1020 2401 0000 0602 0155 3585 i za dzisiejsze ofiary przeznaczone na 

potrzeby parafii.  Dzisiaj przed kościołami w Polsce odbywa się zbiórka na Fundusz 

„Dzieła Nowego Tysiąclecia”. Zbiórkę przeprowadza Grupa Młodzieżowa.  
W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na okołokościelne cele misyjne.  

 

W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in.: film na DVD „Ziemia Maryi” - piękny obraz o 
Matce Jezusa, który poruszy każdego widza. Wzbogacony o 85 minut dodatkowych 

materiałów; o nowej encyklice papieża Franciszka, która utwierdza w przekonaniu, że 

braterstwo to główny rys obecnego pontyfikatu 


