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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XXV NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

18.09.2022r. 

1. W sobotę, 1 października br., w Sanktuarium Matki Bożej 
Strażniczki Wiary w Bardzie Śląskim odbędzie się doroczna 
diecezjalna pielgrzymka wspólnot Żywego Różańca. 

Zapraszamy na pielgrzymkę autokarową. Koszt wyjazdu ok. 
30 – 40 zł. Zapisy w zakrystii. Prosimy o jak najszybsze 

zapisywanie się na pielgrzymkę najlepiej do przyszłej 
niedzieli. Zachęcamy Róże Różańcowe, ale także wszystkich 
chętnych do udziału w pielgrzymce. 

2. W niedzielę, 25 września, w kościele o godz. 10:30 
spotkanie dla rodziców i dzieci z klas trzecich w związku  
z przygotowaniem do sakramentu pierwszej Spowiedzi  

i pierwszej Komunii Świętej. Obecność rodziców i dzieci 
obowiązkowa. 

3. Przypominamy dorosłym, młodzieży i dzieciom o prawie  
i obowiązku uczestniczenia w niedzielnych Mszach św. 

Szczególnie dotyczy to dzieci i rodziców klas trzecich oraz 
młodzieży i rodziców klas ósmych. Przygotowanie do 

przyjęcia sakramentów rozpoczyna się od uczestniczenia we 
Mszach św. niedzielnych.  

4. Wspólnota Hallelujah zaprasza na wspólną adoracje 
Najświętszego Sakramentu we wtorki po Mszy św. wieczornej. 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

5. Zachęcamy dzieci i młodzież do zostania ministrantem lub 
ministrancką. Zbiórka ministrantów w sobotę, 24 września, o godz. 

11:00. 
6. Zachęcamy do udziału w dziecięcej scholi parafialnej. Spotkanie 

dla chętnych dzieci wszystkich klas, chłopców i dziewczyn, oraz 
rodziców w czwartki o godz. 17:00.  

7. W środę o godz. 18:00 nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.  

W czwartek od 17:00 do 18:00 – Godzina Święta, czyli wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i adoracja. Zakończenie adoracji 
Koronką do Bożego Miłosierdzia następnie Msza św. W tym dniu 

szczególnie modlimy się za powołanych do służby w Kościele i o 
nowe święte powołania kapłańskie i zakonne. Do sakramentu 

Spowiedzi św. można przystąpić codziennie przed Mszą św. 
Przypominamy że w dni powszednie kościół jest otwarty pomiędzy 

Mszą św. poranną i wieczorną. Zapraszamy na chwilę 

modlitwy do kościoła. 

8. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy, gdzie można 
nabyć różne artykuły, oraz najnowszą prasę katolicką, 

Gościa Niedzielnego, Niedzielę.  

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

10. W związku z rezygnacją Ks. Krzysztofa Kaufa z funkcji 
kapelana Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii 
Długoterminowej, Biskup świdnicki Marek Mendyk 
mianował na to stanowisko Ks. Grzegorza Górę, 

proboszcza parafii M.B. Królowej Polski i św. Maternusa w 
Stroniu Śląskim. W związku w zaistniałą sytuacją dojdzie 

najprawdopodobniej do reorganizacji godzin Mszy św. 
odprawianych w naszym kościele w niedzielę. Szczegóły w 
przyszłym tygodniu.  

11. W piątek 23 września, odbędzie się wycieczka dla klas 
IV – VIII jako nagroda dla laureatów konkursu 
profilaktycznego. Napłynęło ponad 60 prac. Dziś zbiera się 

komisja, która jutro poda zwycięzców, jednocześnie 
uczestników wycieczki. 

NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ WSZYSTKIM 
OBECNYM SZCZĘŚĆ BOŻE !!! 

 

 

W tym tygodniu w kościele obchodzimy 
wspomnienie: 

- wtorek; ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW ANDRZEJA KIM, 
PAWŁA CHONG I TOWARZYSZY; 

- środa; ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA i EWANGELISTY, 

ŚWIĘTO; 
- piątek; ŚW.PIO Z PIETRLECINY, KAPŁANA; 

 
W zeszłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej 

odeszła: +PAULINA KAMIŃSKA  

Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie… 

 

 


