
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA ‘B’ - 21.10.2018 r. 

1. Dziś o godz. 16.3o nabożeństwo różańcowe. 
 

2. Dziś także ważny dzień, bo związany z wyborami. Zachęcam, byśmy się w nie 
aktywnie włączyli. Na pewno warto mieć przedstawicieli naszej społeczności  
w Radzie Miasta. A tu tak wiele zależy od frekwencji. Dlatego postarajmy się 
uczestniczyć w wyborach i podjąć decyzję zgodne z naszym sumieniem. Podobnie 
zresztą przy wyborze prezydenta naszego miasta. 
 

3. Niedziela Misyjna rozpoczynająca Tydzień Misyjny. Polecamy tę ważną sprawę  
K-ła Bogu. 
 

4. W tygodniu nabożeństwo o godz. 17.3o. Msza św. 18.oo. Wtorek i środa msza św. 
również o godz. 7.3o. 
 

5. Poniedziałek. Adoracja Wspólnoty Intronizacyjnej 17.oo. 
 

6. Czwartek – nabożeństwo prowadzą dzieci z naszej szkoły. Po mszy św. spotkanie 
dla kandydatów na ministrantów i rodziców. 
 

7. Piątek – scholka 16.3o. Różaniec prowadzony przez młodzież przygotowującą się 
do bierzmowania. Młodzież zapraszam na spotkanie i przygotowanie 15 min. 
przed nabożeństwem.  
 

8. Najbliższa niedziela – nabożeństwo – początek o 16.oo koronka do Miłosierdzia 
Bożego prowadzona przez zespół, po nim różaniec.  
 

9. Zbliża się miesiąc naszej szczególnej pamięci o zmarłych. Pamiętajmy o grobach, 
ale również o wsparciu duchowym, naszych bliskich, którzy już nas opuścili. 
Kartki wypominkowe na stoliku. 
 

10. Przez cały tydzień możliwość spowiedzi. Będzie do dyspozycji w konfesjonale 
ks. Antoni. 
 

11. Bóg zapłać za sprzątanie k-ła, kwiaty, ofiarę pp.: Zając, Gortych, Motyka, Ramus, 
Wiśniewski.. Na ten tydzień proszę pp.: Jastrzębski, Stypka, Rymarczyk, Idec.  
 

12. INTENCJE MSZALNE: 

Poniedziałek:  
+Mieczysław Kilijański od chrześnicy Alicji z rodz. 
+Maria Motyka - greg 
 

http://18.oo./
http://17.oo./
http://16.oo/


Wtorek: 
+Władysław Gortych w 22 -ą + 
7.3o – +Maria Motyka - greg 
 
Środa:  
+Maria Motyka - greg 
 
Czwartek: 
+Mieczysław Kilijański od wn. Marcina z rodz. 
+Maria Motyka - greg 
 
Piątek: 
+Mieczysław Kilijański od rodz. Sochów 
+Maria Motyka - greg 
 
Sobota:  
Marian – Teresa Węgiel 50-a rocz. Skar. Małż. 
+Maria Motyka - greg 
 
Niedziela: 
7.3o – +Maria Motyka - greg 
10.3o – za parafian 
17.oo – +Maria Zioło od Haliny Misa z rodz. 
 
13. Obraz Matki Bożej Częstochowskiej rozpoczyna kolejny etap swojej peregrynacji. 
       Dziś od pp. Wołoszyn. 
 
14. Otrzymaliśmy już poprawiony projekt prezbiterium, który będzie przygotowywany. 
 

http://17.oo/

