
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 24 września 2017 r. 
 

1. W niedzielę rozpoczyna się miesiąc październik, serdecznie zapraszamy dorosłych, dzieci, 

młodzież do udziału w nabożeństwie różańcowym, które w dni powszednie będzie o godz. 1730, 

a w niedziele o godz. 1530. W kaplicy szpitalnej w środy i piątki o godz. 1830. Zachęcamy do 

licznego udziału. 

2. W najbliższą niedzielę 01 października przypada uroczystość parafialna ku czci Matki Bożej 

Różańcowej. Uroczystej sumie o godz. 1200 będzie przewodniczył ks. Krzysztof Szcześniak.  

Do udziału w uroczystości zapraszamy całą asystę, jednostki OSP z terenu parafii.  

3. Podobnie jak to bywało w ubiegłych latach proszę o pomoc w sprzątaniu i przygotowaniu 

wystroju kościoła do uroczystości odpustowej we wtorek na godz. 1000. Z tą prośbą zwracam się 

do Kół Różańcowych jak również do osób, które mają czas i chciałyby pomóc. 

4. Tak jak było w ubiegłych latach w rocznicę beatyfikacji Bł. Michała Sopoćko spowiednika  

św. Faustyny tj. 28 września wraz z OO. Franciszkanami chcemy zaprosić mieszkańców naszych 

parafii do wspólnej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 1500 na Rynku w intencji 

nas samych, naszych rodzin, naszego miasta i naszych parafii. 

5. W poniedziałek  przypada wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, we wtorek świętych 

Kosmy i Damiana, w środę św. Wincentego a Paulo, w czwartek św. Wacława, w piątek 

świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, w sobotę św. Hieronima.  

6. W sobotę o godz. 900 odbędzie się spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. II Gimnazjum  

i kl. VII Szkoły Podstawowej. Obecność wszystkich jest obowiązkowa. Natomiast tego dnia  

o godz. 1500 zapraszamy młodzież i to nie tylko z naszej parafii, która inaczej chciałaby spędzić 

czas, odkrywając na nowo Boga w swoim życiu. Spotkanie to rozpocznie się Mszą św., po której 

w domu parafialnym będzie miało miejsce spotkanie przy stole. Serdecznie zapraszamy. 

7. Bóg zapłać uczestnikom ostatniego wyjazdu autokarowego za złożoną ofiarę na kościół  

w wysokości 500 zł. 

8. Z prasy katolickiej jest do nabycia nowy numer tygodnika  Idziemy. Są do nabycia kalendarze na 

przyszły rok. 

9. W minionym tygodniu odeszli z naszej parafii po wieczną nagrodę do Pana ś.p. Waldemar 

Stanny i Zbigniew Kopaczewski. Rodzinom zmarłych składamy wyrazy współczucia,  

a w Ich intencji odmówmy modlitwę: wieczny odpoczynek racz Im dać Panie… 

10.   Wszystkim obecnym życzymy dobrze przeżytej niedzieli, a łaska i opieka Boża niech czuwa 

nad Państwem każdego dnia. 


