
Ogłoszenia 10 – 17 października AD 2021 

 W myśl obecnych ograniczeń sanitarnych w kościołach może być zajętych 
3/4 miejsc (nie licząc osób w pełni zaszczepionych). Dla naszego kościoła 
spokojnie może to oznaczać sumę 400, a nawet 500 osób. Jednak 
przypominamy, że nadal mamy obowiązek używania maseczek 
i dezynfekcji rąk. Bardzo prosimy o dostosowanie się do tych wymagań. 

 Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych, w dni powszednie 

o godz. 17:15, natomiast w niedziele o godzinie 17:00. Pamiętajmy, że 

modlitwa różańcowa odprawiana we wspólnocie rodziny czy Kościoła daje 

nam możliwość zyskania odpustu zupełnego. 

 Dzieci i młodzież szkoły podstawowej zapraszamy na Mszę św. szkolną we 
wtorek, o godzinie 16:30. 

 W środę przypada Dzień Fatimski. O godzinie 18:00 odprawimy Mszę św. 

w intencji czcicieli Matki Bożej Fatimskiej. 

Różaniec Fatimski odprawimy jak co dzień – o 17:15 (nie będzie już 

Różańca po Mszy św.) 

 W piątek przypada Dzień Dziecka Utraconego. W czasie Mszy św. o 
godzinie 18:00 chcemy się modlić za wszystkie dzieci, które odeszły za 
wcześnie, a także za ich rodziców. 

 W sobotę od godziny 16:00 zapraszamy do włączenia się w adorację 

Najświętszego Sakramentu. W tym czasie jest też możliwość przyjęcia 

sakramentu pokuty. Sakrament pokuty sprawujemy też 30 min. przed 

każdą Mszą św. 

 Przed dwoma tygodniami odbyły się wybory do Parafialnej Rady 

Duszpasterskiej. Skład nowej Rady można zobaczyć na tablicach 

ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej parafii. Członkom nowej Rady 

życzymy dużo światła Ducha Świętego i wytrwałości w posłudze na rzecz 

naszej parafii. 

 Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach: 

- czwartek od 9:00 do 11:00; 

- piątek od 15:30 do 17:00. 

We wtorek, z racji wyjazdu, kancelaria będzie nieczynna. 

 Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu 

pomagali przy bieżących pracach, a także Paniom sprzątającym kościół 



i dom katechetyczny. Bardzo prosimy o dalszą pomoc – codziennie od 

godziny 9:00. 

 Kolekta dziś jest przeznaczona na opłacenie kosztów opału na nowy 
sezon. 

Po Mszy św. można złożyć ofiarę na Dzieło Nowego Tysiąclecia – fundusz 
stypendialny dla zdolnej młodzieży z małych środowisk. 

Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 


