
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XXIX Niedziela Zwykła – 18 października 2020 r. 
 

 

Dziś Niedziela Misyjna, która rozpoczyna Tydzień Misyjny. Za tydzień kolekta będzie 

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

naszej parafii. Serdeczne „Bóg zapłać!” za składane ofiary. 

 

Zapraszamy na Nabożeństwa Różańcowe. W tygodniu o godz. 17.30, w soboty o 7.30, w 

niedziele o godz. 16.00. Dzisiejsze Nabożeństwo Różańcowe poprowadzi wspólnota rodzin 

„Wiara i życie”. 
 

W środę zapraszamy na godz. 18.00 na Eucharystię ku czci św. Józefa, która będzie również 

sprawowana w intencjach sąsiadów żyjących i zmarłych z ul. Czarnieckiego numery 

parzyste od 44 do 30. Informacje na plakatach w gablotkach. 
 

W czwartek (22 października) przypada wspomnienie św. Jana Pawła II.  
 

Msza św. szkolna dla dzieci w czwartek o godz. 16.30. 
 

Kancelaria parafialna czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 12.00 oraz 

w poniedziałek, środę i piątek od 15.00 do 17.00. 
 

W piątek (23 października) przypadają 81 urodziny Biskupa Seniora Gerarda Kusza. 

Pamiętajmy w naszych modlitwach o Księdzu Biskupie. 
 

Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Prosimy o uporządkowanie grobów swoich 

bliskich zmarłych. Przypominamy też o konieczności przedłużenia rezerwacji miejsc na 

cmentarzu. 
 

Druki do wypisywania zmarłych polecanych w wypominkach wyłożone są na bocznych 

ołtarzach w kościele i przy zakrystii. Wypominki za zmarłych można składać w zakrystii lub 

kancelarii parafialnej. 
 

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

z adoracją Najświętszego Sakramentu. 
 

Parafianie przebywający w domach na kwarantannie lub zakażeni koronawirusem mogą 

telefonicznie zgłaszać prośby o pomoc w zakupach lub wyjściu z psem. Numery telefonów 

w informatorze, na internetowej stronie parafialnej i Facebooku parafialnym.  
 

Przed kościołem rozprowadzane są znicze „CARITAS”. Zachęcamy do włączenia się w to 

dzieło. Do nabycia również „Gość Niedzielny”. 
 

W związku z nowymi obostrzeniami wynikającymi z powodu wzrostu zachorowań na COVID 

19, nasza parafia znajduje się w żółtej strefie, co oznacza, że w naszym kościele mogą 

przebywać podczas Mszy Świętej i nabożeństw jednocześnie 392 osoby (1 osoba na 4 metry 

kwadratowe). Przypominamy również o obowiązku zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk i 

zachowaniu dystansu.  
 

Wszystkie katechezy i spotkania formacyjne są zawieszone do odwołania. 
 

Przypominamy również o transmisji online z naszego kościoła Mszy Świętej niedzielnej 

o godz. 10:30 na parafialnym kanale YouTube. 


