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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

XXV Niedziela Okresu Zwykłego   

19 września 2021 r. 
 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: śp. Stanisława Ciechorska l. 87, Jerzy 

Popławski l. 64, Władysława Woś l. 100, Dariusz Fabisiak l. 59, Zygmunt Linke l. 95. 

 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie! 

 

Dzisiaj  

1. Zbiórka do puszek na kształcenie teologiczne w diecezji i na KUL. 

 

W tygodniu  

2.W poniedziałek 20.09 o godz. 19.00 zapraszamy młodych ludzi w wieku 20-30 lat 

na spotkanie w s. 400. Prosimy o przeczytanie w domu 1 rozdz. Ewangelii wg św. 

Marka.  

3. Jutro rozpoczniemy nowennę do św. Michała Archanioła przed świętem 

Archaniołów. Będzie ona odprawiana o godz. 17.45.  

4. We wtorek o godz. 8.35 – zapraszamy na modlitwę jutrzni w katedrze. 

5. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym w naszej parafii zaprasza w każdą środę 

na Mszę Św. o godz. 18.00, a następnie na spotkanie modlitewno-formacyjne w sali 

103 na plebanii. Zapraszamy szczególnie tych, którzy szukają dla siebie wspólnoty. 

6. W czwartek 23.09 o godz. 18.00 ks. bp Krzysztof Zadarko odprawi w katedrze 

Mszę św. w intencji migrantów i  uchodźców oraz za ofiary, które utonęły w drodze 

do Europy. 



 

 

Niedziela 26.09 

7. O godz. 11.00 zapraszamy kandydatów do bierzmowania z klas 8 SP na Mszę św. 

w kościele św. Józefa i następnie na spotkanie w s. 103. 

8. Po Mszy św. o godz. 16.00 zapraszamy zainteresowanych Pismem Świętym na 

spotkanie Kręgu Biblijnego w s. 103. Prosimy o przyniesienie ze sobą własnej Biblii 

(przynajmniej NT) i notatnika. Comiesięczny Krąg w ostatnią niedziele miesiąca 

będzie prowadził ks. Proboszcz. 

 

Inne  

9. Parafia pw. św. Wojciecha zaprasza w dniach 20-23.09 na rekolekcje o św. Ojcu 

Pio. 

10. W kruchcie pod wieżą można obejrzeć wystawę planszową o błogosławionym 

kard. Stefanie Wyszyńskim.  

11. Zachęcamy do nabywania nowego numeru „Gościa Niedzielnego”, w którym 

znajdziemy ciekawy artykuł o aktualności objawień maryjnych w La Salette. 

 

Naszym Parafianom i gościom życzymy pełni zdrowia i błogosławionego 

przeżywania tygodnia.   

 


