
Ogłoszenia Parafialne  
11 – 18 X 2020 

 

 
 

 

1. Trwa październik, miesiąc modlitwy różańcowej; zapraszam wszystkich Parafian 

do  udziału we Mszy Św. i Różańcu: w niedzielę nabożeństwo po Mszy św. o g. 

15.30; w dni powszednie po Mszy o g. 17.30 a w środy po Liturgii porannej 

(poprzedzonej  

w tym miesiącu śpiewem Godzinek). Ponadto zapraszam dzieci na różaniec specjalnie 

dla nich we wtorki i czwartki na g. 16.30. Wszystkich przygotowujących się do 

Bierzmowania także proszę chociaż o jedną obecność na różańcu w każdym tygodniu.  

 

2. Proszę o życzliwe przyjęcie posługi naszych Kandydatów do Bierzmowania, którzy 

corocznie, także dzisiaj w Niedzielę Papieską prowadzą zbiórkę do puszek na 

stypendia dla ubogiej i zdolnej młodzieży. Bóg zapłać za wszelkie, najdrobniejsze 

nawet, złożone na ten cel ofiary! Dziękuję serdecznie także naszej młodzieży! 

 

3. W najbliższy wtorek, 13 października, przypada rocznica ostatniego z fatimskich 

publicznych objawień Matki Bożej. Zapraszam na godz. 20.00 na ostatnie w tym roku 

nasze wspólne Czuwanie Fatimskie. Tego dnia różaniec wyjątkowo nie po Mszy św. 

wieczornej, ale dopiero podczas naszego czuwania. Proszę o zabranie świec wraz  

z osłonkami (planujemy modlitwę wewnątrz kościoła zakończoną procesją na 

powietrzu dookoła naszej świątyni). Dziecięcy różaniec o 16.30 we wtorek bez zmian. 

 

4. Z kolei w najbliższy czwartek, 15 października, przypada Dzień Dziecka 

Utraconego, czyli dzień szczególnej pamięci o dzieciach zmarłych przed narodzinami 

i o ich rodzinach. Zapraszam na godz. 18.00 na modlitwę różańcową w tym dniu w 

sposób szczególny powierzając Matce Bożej i Bożej miłości te dzieci oraz ich 

rodziny. Polecam też w tym kontekście najnowszy numer Przewodnika katolickiego. 

 

5. Przypominam o zasadach bezpieczeństwa: o zasłonięciu twarzy przez osoby 

obecne wewnątrz kościoła, o bezpiecznych odległościach na powietrzu. Pamiętajmy o 

dobru  

i bezpieczeństwie innych! Dziękuję za okazywaną odpowiedzialność i miłość 

bliźniego. 

 

6. Zachęcam do lektury bieżącego numeru Przewodnika, artykułów  o najnowszej 

encyklice Papieża Franciszka Fratelli tutti, o Komunii Św. na rękę w tradycji 

Kościoła, o towarzyszeniu rodzicom po stracie dziecka i innych artykułów…   
 

 
Ks. Piotr Waszak 


