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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XXXIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

14.11.2021r. 

 

1. Dzisiaj dzień solidarności z Kościołem Prześladowanym pod 

hasłem „SOLIDARNI Z LIBANEM” Po Mszach św. zbiórka ofiar do 

puszek na pomoc prześladowanym.  

2. W przyszłą, ostatnią niedzielę roku liturgicznego uroczystość JEZUSA 

CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA. Jest to święto Liturgicznej Służby 

Ołtarza i Akcji Katolickiej. 

3. Dziś o godz. 17.30 modlitwa wypominkowa ul. SZKOLNA, KOŚCIELNA, 

SPORTOWA, GÓRNA, POLNA, DOLNA, OKRĘŻNA, TURYSTYCZNA, 

JAWOROWA, ŚWIERKOWA, KOPERNIKA, WYPOMINKI BEZ ADRESU.  

4. W poniedziałek, 15 listopada o godz. 17:30 różaniec do Siedmiu 

Boleści NMP, a we wtorek, 16 listopada, po Mszy św. wieczornej 

koronka do św. Jana Pawła II. Zapraszamy i zachęcamy do 

wspólnej modlitwy. 

5. Jak co roku prosimy o pomoc w organizacji uroczystości św. Mikołaja 

przez naszą parafię. Od przyszłej niedzieli, 21 listopada, w kościele 

parafialnym zbieramy do kosza św. Mikołaja: słodycze, maskotki, 

zabawki, przybory szkolne. Bardzo prosimy o nowe rzeczy lub takie, które 

nie noszą śladów zużycia. Również w przyszłą niedzielę po Mszach św. 

zbiórka ofiar do puszek na pomoc św. Mikołajowi. Dziękujemy za 

zrozumienie i pomoc. 

6. Od przyszłego poniedziałku 22 listopada, rozpocznie się wielka 

narodowa Nowenna do św. Andrzeja Boboli w intencji o Boże 

Błogosławieństwo i Bożą ochronę dla naszej Ojczyzny. Włączamy 

się w ta nowennę codziennym różańcem i litanią do św. Andrzeja 

Boboli przed wystawionym Najświętszym Sakramentem  

i Mszą św. i Komunią Św. przyjmowaną w tej intencji. Szczególnie 

proszę by w tej nowennie wzięli udział mężczyźni z naszej parafii. 

Wzywam wszystkich mężczyzn i chłopców by chwycili za różaniec 

i bronili naszej ukochanej Ojczyzny. Nowenna będzie trwała 9 dni 

do 30 listopada. 

7. Zachęcamy do udziału w naszej dziecięcej scholi parafialnej. Spotkanie 

dla chętnych dzieci wszystkich klas, chłopców i dziewczyn, także dla 

rodziców w czwartek o godz. 17:00 w kawiarence św. Maternusa. 

Zapraszamy serdecznie. 

8. W kościele są już do nabycia świece CARITAS, duże i małe - 

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Duża świeca 20zł, mała 10zł. 

Zachęcamy do nabywania. Są już także do nabycia opłatki 

wigilijne w zakrystii. Od przyszłego poniedziałku  

22 listopada będą roznoszone po naszych domach opłatki 

wigilijne. Opłatki dostarczać będzie nasz lektor p. Piotr 

Klima. W imieniu parafii nikt inny nie został do tej funkcji 

upoważniony. Ofiary składane przy okazji przyjęcia 

opłatków przeznaczone są na remont schodów przy 

kościele Zmartwychwstania Pańskiego /tzw. kaplicy 

pogrzebowej/ 

9. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o 

godz. 18.00, a w czwartek o godzinie 17.00 – Godzina Święta, 

czyli wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja którą 

kończymy Koronką do Bożego Miłosierdzia. W czasie adoracji 

okazja do Spowiedzi św. Spowiedź Św. codziennie przed 

każdą Mszą św. Przypominam, że w dni powszednie codziennie 

przed Mszą św. wieczorną o godz. 17:30 w kościele odmawiamy 

wspólnie różaniec. W niedzielę modlitwa różańcowa o godz. 

8:30. Bardzo proszę Róże Różańcowe by kontynuować tę 

modlitwę. W każdą niedzielę o godz. 7:00 modlimy się 

Godzinkami o Niepokalanym Poczęciu NMP. Zapraszamy do 

wspólnej modlitwy. 

10. W naszej agendzie do nabycia różne artykuły, najnowsza 

prasa katolicka, kalendarz parafialny na 2022 rok w cenie 

10 zł. Dochód ze sprzedaży kalendarzy przeznaczony 

będzie na potrzeby parafialnych wakacji dla naszych 

dzieci.  

11. Dziękujemy wszystkim za posprzątanie i przygotowanie 

kościoła do dzisiejszej liturgii. 

12. Dzisiaj ofiary składane na tacę są przeznaczone na potrzeby 

remontowe w naszej parafii. „Bóg zapłać” za złożone dziś ofiary. 

W październiku na potrzeby remontowe w naszej parafii 

zebraliśmy 2147zł. „Bóg zapłać” serdeczne za złożone ofiary.  

 

NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ WSZYSTKIM 

OBECNYM SZCZĘŚĆ BOŻE !!! 

W tym tygodniu w kościele obchodzimy wspomnienie: 

- środa; ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ, ZAKONNICY; 

- czwartek; BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY, ZAKONNICY; 

- sobota; ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO, KAPŁANA; 

 

 

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do 

wieczności odeszli:  

Śp. +FRANCISZEK DUDEK +WŁADYSŁAW LIPIŃSKI. 

Wieczne odpoczywanie … 

 


