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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XXVIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

10.10.2021r. 

1. W dzisiejszą niedzielę, 10 października, obchodzimy tzw. DZIEŃ 
PAPIESKI pod hasłem „NIE LĘKAJCIE SIĘ”. Po Mszach św. zbiórka 
ofiar do puszek na stypendia naukowe dla zdolnej młodzieży  
z ubogich rodzin. Dla wszystkich słodka niespodzianka przy wyjściu 

z kościoła. 

2. W środę, 13 października ostatnie w tym roku nabożeństwo 
fatimskie. O godz. 17:30 modlitwa różańcowa, a po Mszy św. 

procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej wokół kościoła. 
Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy. 

3. W sobotę, 16 października, po Mszy św. wieczornej wspólna 
modlitwa koronką do św. Jana Pawła II. Zapraszamy do 
wspólnej modlitwy. 

4. Trwa miesiąc październik. Tradycyjnie jest to miesiąc 
różańcowy. Nabożeństwo różańcowe codziennie o godz. 17:30 
dla wszystkich dzieci młodzieży i dorosłych. Dzieci i młodzież 

zapraszamy szczególnie we wtorki i czwartki na nabożeństwo 
różańcowe. Dzieci będą otrzymywały tzw. „pamiątki” za udział  
w nabożeństwie. Wszystkich naszych parafian zapraszamy do 

wspólnej modlitwy różańcowej. Przypominamy że dzieci tzw. 
„pierwszokomunijne” i kandydaci do bierzmowania uczestniczą  

w nabożeństwie różańcowym obowiązkowo w wyznaczone dni lub 
inne dogodne dni dla poszczególnych osób. 

5. Zbliża się listopad – miesiąc naszej szczególnej pamięci  
o zmarłych. Prosimy o uprzątnięcie grobów swoich bliskich, ale 
także grobów opuszczonych i zaniedbanych. Prosimy także  
o uregulowanie opłat za groby znajdujące się na naszym 

cmentarzu parafialnym. W kościele wyłożone są kartki 
wypominkowe – to także forma naszej pamięci modlitewnej  

o zmarłych. Prosimy wypełniać je czytelnie, imiona piszemy  
w pierwszej osobie /np.: Zofia, Antoni itp./ oraz podajemy na 
kartce ulicę zamieszkania, ponieważ – wzorem lat ubiegłych – będą 

one wyczytywane w kościele według ulic. Wypominki prosimy 
składać w kopertach w zakrystii, w kancelarii parafialnej 

oraz w specjalnej skarbonie wystawionej w kościele. 

6. Zachęcamy do udziału w naszej scholi parafialnej. Spotkanie dla 
chętnych dzieci wszystkich klas, chłopców i dziewczyn, także dla 

rodziców w każdy czwartek o godz. 17:00  

w kawiarence św. Maternusa. Zapraszamy serdecznie. 

7. Można już rezerwować intencję mszalne na 2022r. w 
zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

8. W środę o godz. 18:00 nowenna do M.B. 
Nieustającej Pomocy. W czwartek od 17:00 do 
18:00 – Godzina Święta. W październiku Spowiedź 

Św. rano przed Mszą św. a wieczorem przed 
nabożeństwem różańcowym czyli od 17:15 do 
17:30. Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku 

do piątku po Mszy św. wieczornej, a w soboty od 
godz. 8:00 do 9:00. 

9. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy, gdzie można 
nabyć różne artykuły, oraz najnowszą prasę katolicką, 
Gościa Niedzielnego, Niedzielę. W agendzie do nabycia 
nasz parafialny kalendarz na 2022r. w cenie 10 zł. 

Zachęcamy do nabywania. 

10. Dziękujemy wszystkim za posprzątanie  
i przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii. 

11. W dzisiejszą niedziele, drugą miesiąca, ofiary 
składane na tacę są przeznaczone na potrzeby remontowe 
w naszej parafii. „Bóg zapłać” za złożone ofiary. 

 
NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ WSZYSTKIM 

OBECNYM SZCZĘŚĆ BOŻE !!! 

W tym tygodniu w kościele obchodzimy 

wspomnienie: 
- środa; BŁ. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO, KAPŁANA; 

- piątek; ŚW. TERESY OD JEZUSA, DZIEWICY I 

DOKTORA KOŚCIOŁA; 
- sobota; ŚW. JADWIGII ŚLĄSKIEJ, GŁÓWNEJ 

PATRONKI ŚLĄSKA, UROCZYSTOŚĆ; 

 
W minionym tygodniu z naszej wspólnoty 

parafialnej do wieczności odszedł:  

Śp. +STEFAN BASSA. Wieczne odpoczywanie racz 
mu dać Panie… 

 


