
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 TRZYDZIESTA  DRUGA  NIEDZIELA ZWYKŁA  „B” 

11 listopada 2018 r. 
 

1. Święto Narodowe, 11 listopada i 100 rocznica odzyskania niepodległos ci  
przypada w dniu dzisiejszym.  Z tej racji zapraszamy na koncert patriotyczny 
w wykonaniu Orkiestry Warsaw Camerata o godz. 2000.   

2. Kandydaci  przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania spotykają 
się dzis   po Mszy s w. o godz. 900 w sali s w. Jo zefa. 

3. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i ich rodziców zapraszamy na 
Mszę św. inicjacyjną dzis  o godz. 1130. Po Mszy s w. spotkanie z rodzicami w 
dolnym kos ciele. 

4. Dzieci przygotowujące się do rocznicy I Komunii św. spotykają się wraz z 
Rodzicami na Mszy s w. inicjacyjnej w przyszłą niedzielę o godz. 1130. Po Mszy 
s w. spotkanie z Rodzicami w go rnym kos ciele. 

5. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 
• Żywy Różaniec dzis  o godz. 1530. 
• Wspólnota Apostolska Magnificat w poniedziałek po Mszy s w. o godz. 
1800. 

• Wspólnota Krwi Chrystusa w sobotę po Mszy s w. o godz. 800. 
• Koło Misyjne w sobotę o godz. 1400. 
• Dziecięca Schola Parafialna w niedzielę o godz. 1015 w salce parafialnej. 

6. Msze św. gregoriańskie za zmarłych odprawiane są przez cały listopad w 
dni powszednie i niedziele o godz. 1800. 

7.  „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duszpasterska, kto rą moz na podjąc  
podpisując deklarację wyłoz oną przy wyjs ciu  z kos cioła. Polega ona na 
trzydziestu minutach modlitwy adoracyjnej raz w miesiącu w kaplicy M.B. 
Częstochowskiej, będącej wyrazem wdzięcznos ci i dziękczynienia za Jubileusz 
30-lecia wieczystej, całodobowej adoracji Najs więtszego Sakramentu w naszej 
s wiątyni. Podpisane deklaracje moz na przynosic  do zakrystii, bądz  pozostawic  
na kto ryms  z bocznych ołtarzy w kos ciele. 

8. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 
9. II Światowy Dzień Ubogich zgodnie z wolą papiez a Franciszka obchodzic  
będziemy w przyszłą  niedzielę.  Z tej racji za tydzien  będziemy zbierac  ofiary 
do puszek po Mszach s w. z przeznaczeniem dla ubogich za pos rednictwem 
Caritas. 

10. Dziękujemy wszystkim, którzy dokonali indywidualnych wpłat na nowe 
schody do kościoła i podjazd dla osób niepełnosprawnych i tym, którzy 
poczuwają się do comiesięcznych ofiar na ten cel. 

11. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” 
rozprowadzają dzis  ministranci po Mszach s w. Cena tygodnika to 5 zł. plus 
dobrowolna ofiara na druk kolorowej wkładki i fundusz ministrancki. 


