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OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA BIEŻĄCY TYDZIEŃ 
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 

2 października 2022 r. 
 

1. Rozpoczęliśmy październik, będący miesiącem poświęconym Najświętszej Maryi Pannie – Królowej Różańca 

Świętego. Nabożeństwa różańcowe są sprawowane od poniedziałku do piątku do godz. 17:30, w sobotę 

natomiast o godz. 16:30. Pamiętajmy o ważnej roli różańca świętego w kształtowaniu naszej duchowości 

i korzystajmy chętnie z nabożeństw różańcowych sprawowanych w kościele, przy kapliczkach lub 

rozważanego indywidualnie. 

2. Dzisiejszej niedzieli, na Mszy świętej o godz. 12:30, odbędzie się pobłogosławienie różańców dla dzieci 

pierwszokomunijnych. Różańce rodzice kupują dla swoich dzieci we własnym zakresie. 

3. Dzisiaj, z inicjatywy przyjaciół oraz sąsiadów rodziny poszkodowanej w pożarze, po Mszach świętych, można 

złożyć ofiary do puszek jako wsparcie i wyraz solidarności z osobami, które utraciły majątek swojego życia. 

4. We wtorek, 4 października, wspominamy w liturgii św. Franciszka z Asyżu. Tego dnia parafia w Łebnie 

świętuje dzień odpustu. Z tego powodu Msza święta w naszym kościele będzie sprawowana tylko o godz. 

17:00. Dzień św. Franciszka jest jednocześnie dniem imienin ks. Prałata, któremu składamy najlepsze 

życzenia. 

5. W pierwszy czwartek miesiąca, 6 października, po Mszy świętej wieczornej, w godzinach od 18:30 do 19:30, 

odbywa się adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy. W tym czasie jest możliwość 

spowiedzi świętej. 

6. W pierwszy piątek miesiąca, 7 października, spowiedź święta w kościele od godz. 16:30 do godz. 17:30. 

W pierwszy piątek miesiąca, 7 października, przypada również wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 

Różańcowej. Tego dnia w szczególny sposób zapraszamy do modlitwy różańcowej w kościele o godz. 17:30. 

7. W sobotę, 8 października, odwiedzimy chorych z Komunią świętą od godz. 8:00. 

8. W przyszłą niedzielę, 9 października, jako drugą niedzielę miesiąca, taca zbierana podczas Mszy świętych 

będzie przeznaczona na cele inwestycyjne. W bieżącym tygodniu planujemy przegląd dzwonów i naprawę 

zepsutego mechanizmu dużego dzwonu. 

9. Również w przyszłą niedzielę o godz. 12:00, na boisku Szkoły Podstawowej w Kielnie, odbędzie się wspólne 

zdjęcie wszystkich mieszkańców sołectwa Kielno. Inicjatywa ta odbywa się we wszystkich sołectwach jako 

przygotowanie do przyszłorocznych obchodów 50-lecia Gminy Szemud. 

10. Zapowiedzi przedmałżeńskie. Mają zamiar wstąpić w sakramentalny związek małżeński: Ewelina Voelkner 

i Michał Wyskocki. 

11. Zapraszamy do czytania prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można nabyć nowy numer „Gościa 

Niedzielnego” dla dorosłych oraz „Małego Gościa Niedzielnego” dla dzieci. Dzisiaj również w sprzedaży jest 

Gość Extra, zatytułowany „Dotyk miłosierdzia” poświęcony szeroko omówionej tematyce miłosierdzia 

Bożego. 

12. W poniedziałek, o godz. 12:00, odbędzie się pogrzeb + Małgorzaty Hirsch z Kielna, lat 81. Zmarła też + Janina 

Czerniawska, lat 86. Data jej pogrzebu nie jest jeszcze znana. 

ks. Łukasz Białk 
      Proboszcz 


