
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XXIV Niedziela Zwykła – 15 września 2019 r. 
 

Gościmy dzisiaj w naszej parafii ks. Ryszarda Halwę, Pallotyna z Fundacji SOS Obrony 

Poczętego Życia. 
 

Dzisiaj przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.  
 

Także dzisiaj rozpoczyna się IX Tydzień Wychowania – przypadają kwartalne dni modlitw 

za dzieci, młodzież i wychowawców. 
 

Nieszpory niedzielne o godz. 16.00.  
 

Katecheza uzupełniająca dla dorosłych – wtorek o godz. 19.00 w domu katechetycznym.  
 

Katecheza dla dzieci komunijnych: 

• Wtorek – godz. 15.00 i 16.00. 

• Środa – godz. 16.00. 
 

W środę święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski, patrona dzieci i młodzieży. 

Zapraszamy naszą młodzież na Mszę św. o godz. 18.00, także z klas VII i VIII, 

przygotowujących się do bierzmowania. Po Mszy św. krótkie spotkanie. 
 

Msza św. szkolna w czwartek o godz. 16.30.  
 

Z piątku na sobotę (20/21 września) Nocna Pielgrzymka Młodzieży do Sanktuarium MB 

Pokornej  w Rudach – szczegółowe informacje i zapisy w kancelarii parafialnej. 
 

Okazja do spowiedzi św. przed Mszą św. oraz w sobotę od godziny 17.00. połączona  

z adoracją Najświętszego Sakramentu. 
 

Kolekta dzisiejszej niedzieli tzw. „kolekta specjalna” przeznaczona na potrzeby naszej 

parafii. Serdeczne „Bóg zapłać” za składane ofiary.  
 

W sobotę o godz. 10.00 zapraszamy chętnych chłopców, którzy chcą zostać ministrantami,    a 

w piątek na godz. 17.00 dziewczęta, które chciałyby zostać Mariankami. 
 

Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego. 
 

W niedzielę, 22 września, odbędzie się w naszej parafii „Dzień Chorych”. O godz. 14.00 

zostanie odprawiona Msza św. w intencji wszystkich chorych, niepełnosprawnych  

i starszych parafian. Po nabożeństwie zapraszamy na spotkanie w salkach katechetycznych. 

Pomóżmy chorym w dotarciu do kościoła.  
 

Prosimy o zgłaszanie kandydatów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Także tych, którzy 

już wcześniej należeli do PRD. 
 

Parafia organizuje pielgrzymkę: „Bałkańskie stolice i Złote Piaski wybrzeża Bułgarii”. 

Termin lipiec 2020 r. Koszt: 2390 zł. Program i zapisy w kancelarii parafialnej.  
 

Życzymy błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia. Bądźmy świadkami obecności 

Chrystusa w naszym życiu. 



 


