
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 27 września – 4 października, AD 2020 

 Dziś o 17:00 zapraszamy na nieszpory o poświęceniu kościoła. 

 Spotkanie dla rodziców dzieci klas 3., które pragną w maju przystąpić do 1. Komunii świę-
tej odbędzie się w poniedziałek, 28 września, o godzinie 19:00 w domu katechetycznym. 

 We wtorek na 16:30 zapraszamy na Mszę św. szkolną dzieci szkoły podstawowej. 

 Od czwartku zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych, w dni powszednie 
o godz. 17:15, natomiast w niedziele o godzinie 17:00. Pamiętajmy, że modlitwa różań-
cowa odprawiana we wspólnocie rodziny czy Kościoła daje nam możliwość zyskania odpu-
stu zupełnego. 

 W tym tygodniu przypada 1. czwartek, 1. piątek i 1. sobota miesiąca. Zapraszamy do przy-
jęcia sakramentów świętych, a także do udziału w nabożeństwach:  
w czwartek o 18:00 Eucharystia za powołanych, w piątek o 7:00 Msza św. i nabożeństwo 
do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w sobotę – o 8:00 Msza św. i nabożeństwo do Nie-
pokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. 

 Ciągle nie mamy jeszcze zgody na regularne odwiedziny chorych, jednak, jeżeli ktoś z na-

szych chorych i starszych Parafian ma potrzebę przyjęcia sakramentów świętych (zwłasz-

cza, że ta sytuacja trwa już dosyć długo), to prosimy o zgłoszenie – chętnie przyjdziemy 

indywidualnie. 

 W klasztorze Sióstr zostały wznowione spotkania dla Seniorów naszej parafii, w środy 

o godzinie 15:00. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. 

 Dla chcących się pomodlić, kościół jest otwarty przez cały dzień – otwarte jest wejście od 

strony domu katechetycznego. 

 Zachęcamy do podejmowania w domach modlitwy: za lekarzy; o uzdrowienie chorych 

z koronawirusem; o mądre decyzje dla rządzących; o uwolnienie od lęku przed chorobą; 

o ochronę przed pandemią; za zmarłych; i przede wszystkim o zatrzymanie tragedii epide-

mii. 

 Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach: 
- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00; 
- piątek od 15:30 do 17:00. 

 Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w ostatnich dniach przy wszelkich pra-

cach przy kościele, plebanii albo domu katechetycznym. Prosimy o dalszą pomoc – co-

dziennie od godz. 9:00. 

 Na prośbę Konferencji Episkopatu Polski, dziś po Mszach świętych przeprowadzona zosta-

nie zbiórka na pomoc dla uchodźców na wyspie Lesbos. Istniejący tam gigantyczny obóz 

dla uchodźców we wrześniu doszczętnie spłonął, a jego mieszkańcy koczują w lasach i przy 

drogach.  

Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary. 


