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OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

XXV Niedziela zwykła 

23 września 2018 r. 

 

1. W bieżącym tygodniu Msze święte codziennie o godz. 17:00, a w poniedziałek, czwartek 

i sobotę również o godz. 7:00. 

2. W środę, po Mszy świętej o godz. 17:00, spotkanie dla osób, które pragną rozważać słowo 

Boże w ramach Grupy Biblijnej.  

3. W piątek, jako ostatni piątek miesiąca, o godz. 17:00, będzie sprawowana Msza święta 

wspólna za zmarłych: 

 których pochowaliśmy w mijającym miesiącu 

 których obchodziliśmy I rocznicę śmierci 

 w pogrzebach których uczestniczyliśmy 

 których imiona wypiszemy na kartkach wypominkowych 
 

4. Młodzież, która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania, zapraszamy wraz z rodzicami 

na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w najbliższą sobotę, 29 września, po Mszy 

świętej o godz. 17:00. 

5. Rodziców i dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej zapraszamy na 

spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w przyszłą niedzielę, 30 września, po Mszy 

świętej o godz. 12:30.  

6. Zapraszamy młodzież w wieku od 14 lat do uczestnictwa w wyjeździe parafialnym na 

ogólnopolskie spotkanie ewangelizacyjne: „Stadion Młodych” w Warszawie. Wyjazd 

obejmuje dwa dni: 6 i 7 października (sobota i niedziela). W sobotę będziemy uczestniczyć 

w bogatym programie ewangelizacyjnym przygotowanym na Stadionie Narodowym, 

a w niedzielę planujemy krótki pobyt w Warszawie. Koszt wyjazdu, z noclegiem i śniadaniem, 

to 165 zł. od osoby. Zapisy po Mszy świętej w zakrystii. Więcej informacji o tym wydarzeniu na 

stronie internetowej i facebookowej naszej parafii. 

7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła możemy nabyć u ministrantów 

„Gościa Niedzielnego”. Tym razem jego głównym tematem jest modlitwa za kapłanów. Jest 

także „Mały Gość Niedzielny” dla dzieci, do którego dołączony jest upominek: różaniec na rękę.  

8. Biuro parafialne jest czynne po każdej Mszy świętej w niedzielę oraz w tygodniu, a także 

w każdy piątek w godzinach: 18:00 – 19:00. 
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9. Zbliża się miesiąc październik – czas poświęcony Matce Bożej Królowej Różańca Świętego. 

W duchowej łączności z Maryją pragniemy sprawować w kościele nabożeństwo różańcowe 

przed Panem Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie. Będzie się ono odbywać 

w dni powszednie o godz. 16:40, a w soboty po Mszy świętej o godz. 7:00. Zachęcamy również 

do podtrzymania zwyczaju modlitwy różańcowej odmawianej przy kapliczkach i krzyżach, jak 

również w naszych domach. Pamiętajmy o słowach Chrystusa: „Gdzie dwaj lub trzej zebrani są 

w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20). 

 


