
 

  XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

  14.10.2018 

 

1. W październiku – nabożeństwa różańcowe – codziennie po wieczornej Mszy św. 
Różaniec dla dzieci – w poniedziałek, środę i piątek o godz. 17:30 w kaplicy Matki Bożej 

Szkaplerznej. W sposób szczególny zachęcamy do udziału rodziców z dziećmi, które 
przygotowują się do Pierwszej Komunii Świętej. 

2. W dzisiejszą niedzielę: 
 przeżywamy XVIII DZIEŃ PAPIESKI pod hasłem Promieniowanie ojcostwa, we 

wtorek przypada 40. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na Biskupa Rzymu, 

 po liturgii przed kościołem – zbiórka do puszek na Fundusz Dzieła Nowego 

Tysiąclecia ( zebrane ofiary zostaną przeznaczone na stypendia dla studentów i 

uczniów z niezamożnych rodzin ), 
 obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, pamiętajmy w naszych modlitwach 

o nauczycielach i wychowawcach, 
 w naszym kościele, z racji drugiej niedzieli miesiąca, składka podczas Mszy św. jest 

przeznaczona na potrzeby inwestycyjne naszej parafii. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za złożone dzisiaj ofiary oraz przekazywane na konto 
naszej parafii. 

3. Zgodnie z wcześniej podaną informacją, rodziców młodzieży z klasy III gimnazjum i 
szkół ponadgimnazjalnych, która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania, 

zapraszamy na nabożeństwo różańcowe i spotkanie katechetyczne w poniedziałek, 15 
października. Bardzo prosimy o obecność wszystkich rodziców. 

4. Młodzież z klasy VII szkoły podstawowej, która pragnie rozpocząć przygotowanie do 

przyjęcia sakramentu bierzmowania, wraz z rodzicami zapraszamy w środę,  
17 października, o godz. 18:00 na Mszę św., nabożeństwo różańcowe i krótkie spotkanie 

organizacyjne. 
5. W liturgii Kościoła w czwartek przypada święto św. Łukasza Ewangelisty – Dzień Modlitw 

za Pracowników Służby Zdrowia. Zapraszamy na różaniec w intencji posługujących chorym. 

6. W przyszłą niedzielę, 21 października, będziemy przeżywali Światową Niedzielę Misyjną 
i początek Tygodnia Misyjnego. Składka będzie przeznaczona na Papieskie Dzieła Misyjne. 

7. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego ( cena – 5 zł ). Polecamy 

komentarze biblijne do dzisiejszych czytań mszalnych i ciekawe artykuły. 

8. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności 

śp. Marek Ciesielski ( pogrzeb – we wtorek o godz. 14:15 na Junikowie ) oraz śp. Eugeniusz 

Kąkolewski ( Msza św. i pogrzeb – w poniedziałek o godz. 12:00 na cmentarzu parafialnym 

przy ul. Bluszczowej ). Wieczny odpoczynek… 

Ogłoszenia duszpasterskie 


