
OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 11.10.2020 

1. Dzisiaj przeżywamy XX Dzień Papieski pod hasłem „Totus Tuus”. Po 

każdej Mszy św. są zbierane ofiary do puszek na Fundację „Dzieło Nowego 

Tysiąclecia” (stypendia dla uzdolnionej młodzieży) 

2. Zapraszamy do adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni w 

dni robocze od godz. 9.00 do wieczornego nabożeństwa (z wyjątkami). 

Osoby, które pragną modlitewnie włączyć się w to dzieło, prosimy o 

zapisywanie się w zakrystii lub kancelarii parafialnej 

3. Trwają nabożeństwa różańcowe. W naszym kościele są odprawiane 

codziennie o godz. 17.45 (w środę połączone z Nowenną o godz. 18.00). 

Zapraszamy rodziców z dziećmi i wszystkich dorosłych na nabożeństwa 

prowadzone przez następujące grupy: 

- poniedziałek: dzieci 

- wtorek: młodzież i studenci 

- czwartek: Chór parafialny 

- piątek i niedziela: Róże różańcowe 

- sobota: Rycerze Kolumba 

4. Zapraszamy w najbliższym tygodniu na nabożeństwa: 

- jutro  katecheza przygotowująca dorosłych do sakramentu 

bierzmowania o godz. 19.15 w Oratorium 

- we wtorek spotkanie formacyjne dla młodzieży przygotowującej się do 

sakramentu bierzmowania o godz. 19.15 w sali o. Łubieńskiego 

- w środę Nieustanna Nowenna do MBNP o godz. 8.30 i 18.00 

- w czwartek spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza o godz. 19.15 w sali 

św. Alfonsa 

- w piątek Godzina Miłosierdzia o godz. 15.00, natomiast spotkanie kręgu 

biblijnego o godz. 19.15 w sali o. Łubieńskiego 

- w sobotę spotkanie Dzielnych niewiast od godz. 9.00 (więcej informacji i 

zapisy na stronie www.dzielneniewisaty.pl) 

5. W środę (14 października) obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, czyli 

dzień nauczyciela. Pamiętajmy w naszych modlitwach o wszystkich 

pracownikach oświaty, zwłaszcza nauczycielach i wychowawcach 

6. W piątek obchodzimy wspomnienie św. Gerarda Majelli – patrona 

dobrej spowiedzi i matek oczekujących potomstwa. Zapraszamy na Mszę 

Św. w intencji kobiet w stanie błogosławionym o godz. 18.30, a po niej 

nabożeństwo do Św. Gerarda wraz z błogosławieństwem indywidualnym 

relikwiami świętego 

7. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywali niedzielę misyjną pod hasłem 

„Głosić wiarę z radością”. Po każdej Mszy św. będą zbierane ofiary 

zbierane do puszek przeznaczone na potrzeby misji redemptorystowskich 

8. W przyszłą niedzielę swoje imieniny obchodzi o. Łukasz Baran, 

duszpasterz i kapelan szpitala. Zapraszamy na Mszę Św. imieninową o godz. 

8.00 



9. W przyszłą niedzielę ofiary złożone na tacę będą przeznaczone na prace 

inwestycyjno-remontowe przy naszej świątyni 

10. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych na najbliższe miesiące 

obecnego roku kalendarzowego oraz na 2021 rok w zakrystii lub kancelarii 

parafialnej 

11. Zbliża się miesiąc listopad, w którym naszą pamięcią modlitewną otaczamy 

zmarłych. Zachęcamy do włączenia ich w nabożeństwo wypominkowe. 

Karty na wypominki są wyłożone przy wyjściu z kościoła. Wypełnione 

karty (drukowanymi literami i w pierwszym przypadku) można składać w 

zakrystii kościoła po każdej Mszy św. w niedzielę, a w kancelarii parafialnej 

w ciągu tygodnia. Ofiary składane przy tej okazji będą przeznaczone na cele 

parafialne 

 


