
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 TRZYDZIESTA  TRZECIA  NIEDZIELA ZWYKŁA  „B” 

18 listopada 2018 r. 
 

 

 

1. Delegacja parafian udała się z ks. Bolesławem do klasztoru Ojców Franciszkanów 

w Katowicach Panewnikach na obrady VII Forum Krajowego Wieczystej Adoracji 

Najświętszego Sakramentu w Parafiach w dniach 16 – 18 listopada br. Warto 

przypomnieć , z e pierwsze takie Forum odbyło się w naszej parafii w dniaćh 21 – 22 

kwietnia 2012 r. dla ućzćzenia jubileuszu 25. lećia wiećzystej adoraćji Najs więtszego 

Sakramentu na Kole. Cieszy fakt, z e zapoćzątkowana przez nas inićjatywa trwa, a parafii 

otwartyćh ćałodobowo dla adorująćyćh systematyćznie przybywa.   

2. Dzieci przygotowujące się do rocznicy I Komunii św. spotykają się wraz z Rodzićami 

na Mszy s w. inićjaćyjnej dzis  o godz. 1130. Po Mszy s w. spotkanie z Rodzićami w go rnym 

kos ćiele. 

3. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

• Bracia z „ Totus Tuus” dzis  o godz. 1700. 

• Wspólnota Apostolska Magnificat w poniedziałek po Mszy s w. o godz. 1800. 

• Dziecięca Schola Parafialna w niedzielę o godz. 1015 w salće parafialnej. 

4. Msze św. gregoriańskie za zmarłych odprawiane są przez cały listopad w dni 

powszednie i niedziele o godz. 1800. 

5.  „30 minut dla Jezusa” to inićjatywa duszpasterska, kto rą moz na podjąć  podpisująć 

deklaraćję wyłoz oną przy wyjs ćiu  z kos ćioła. Polega ona na trzydziestu minutaćh 

modlitwy adoraćyjnej raz w miesiąću w kaplićy M.B. Częstoćhowskiej, będąćej wyrazem 

wdzięćznos ći i dziękćzynienia za Jubileusz 30-lećia wiećzystej, ćałodobowej adoraćji 

Najs więtszego Sakramentu w naszej s wiątyni. Podpisane deklaraćje moz na przynosić  do 

zakrystii, bądz  pozostawić  na kto ryms  z boćznyćh ołtarzy w kos ćiele. 

6. Kazania o Eucharystii wygłosi w przyszłą niedzielę Ojciec Zbigniew Ptak z 

klasztoru Ojców Paulinów na Skałce w Krakowie. Po Mszaćh S w. przy wyjs ćiu z 

kos ćioła moz na będzie wesprzeć  materialnie działalnos ć  ewangelizaćyjną Ojćo w 

Paulino w i za dobrowolną ofiarę otrzymać  ksiąz ki o Mszy S w. 

7. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakrystii lub kanćelarii parafialnej. 

8. II Światowy Dzień Ubogich zgodnie z wolą papiez a Franćiszka obćhodzimy w dniu 

dzisiejszym.  Z tej raćji zbieramy ofiary do puszek po Mszaćh s w. z przeznaćzeniem dla 

ubogićh za pos rednićtwem Caritas. 

9. 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. 



10. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” 

rozprowadzają dzis  ministranći po Mszaćh s w. Cena tygodnika to 5 zł. plus dobrowolna 

ofiara na druk kolorowej wkładki i fundusz ministranćki. 

11. W minionym tygodniu poz egnalis my w naszym kos ćiele śp. Janusza Blados. 

Pamiętajmy o nim w naszyćh modlitwaćh. Wiećzny odpoćzynek ..... 

 
 
 
 


