
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.10.2020. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Przeżywamy dziś XX Dzień Papieski pod hasłem „Totus tuus”. Dziękujemy Bogu za św. Papieża 
Polaka i prosimy o wstawiennictwo św. Jana Pawła II w naszych potrzebach. W całym kraju 
przeprowadzana jest zbiórka do puszek na Fundusz Dzieło Nowego Tysiąclecia. Również my możemy 
wesprzeć to dzieło, składając ofiarę do puszki. Nabożeństwo różańcowe dzisiaj o godz. 1700. 
2. Jutro Msza św. wieczorna za zmarłych polecanych w wypominkach. Po Mszy św. zbiórka dla LSO. 
3. We wtorek – 13.10 – wsp. Bł. Honorata Koźmińskiego, k.  Wieczorem odbędzie się ostatnie w tym 
roku uroczyste Nabożeństwo Fatimskie.  O godz. 1730 różaniec dla dzieci, po Mszy św. wystawienie 
Najświętszego sakramentu, o godz. 1930 comiesięczne nabożeństwo do św. Michała Archanioła,             
o godz. 2015 modlitwa różańcowa, a po niej ostatnia w tym roku procesja fatimska zakończona 
Apelem Jasnogórskim. Zachęcamy do udziału w tym nabożeństwie. Jest to dzień imienin ks. bpa 
seniora Edwarda Frankowskiego. 
4. W środę – 14.10. – wspominamy Św. Małgorzatę Marię Alacoque – Patronkę Straży Honorowej 
NSPJ. Zapraszamy zatem Straż Honorową na cotygodniową adorację na godz. 1700 oraz Mszę św.               
W tym dniu przypada Święto Edukacji Narodowej, dlatego wszystkich nauczycieli, katechetów                      
i wychowawców otoczmy naszą modlitwą. Po Mszy św. spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ.  
5. W czwartek – 15.10 – wsp. Św. Teresy z Avilla dz. dK. Z racji przypadającego Dnia Dziecka 
Utraconego po Mszy św. wieczornej przejdziemy pod tablicę upamiętniającą Dzieci Utracone, tam 
nastąpi krótka modlitwa i zapalenie zniczy. 
6. W piątek – 16.10 – wsp. Św. Jadwigi Śląskiej.  
7. W sobotę – 17.10 – wsp. Św. Ignacego Antiocheńskiego. W tym dniu przeżywać będziemy 
comiesięczne Nabożeństwo do Dzieciątka Jezus. O godz. 1700 godzinki do Dzieciątka Jezus, o godz. 
1730 modlitwa różańcowa, następnie Msza św. w intencjach powierzonych Dzieciątku Jezus                       
i indywidualne błogosławieństwo figurką Dzieciątka Jezus. 
8. W przyszłą niedzielę rozpocznie się Tydzień Misyjny. Jest to także patronalne święto Służby 
Zdrowia. Naszą modlitwą obejmijmy w tym dniu tych, którzy troszczą się o zdrowie i o życie.                      
W przyszłą niedzielę w kościołach polskich odbędzie się liczenie wiernych.  
9. Na stoliku za ławkami wyłożone są kartki wypominkowe. Można je sobie zabrać i wypisane 
składać w zakrystii lub na tacę. Przez cały m-c listopad oraz na 12 Mszach w ciągu roku będziemy 
polecać naszych zmarłych Bożemu Miłosierdziu.  
10. W dniu 19 października w Centrum Ewangelizacyjnym przy parafii św. Barbary rozpocznie się 
przygotowanie do sakramentów świętych dla osób dorosłych. Gdyby ktoś z dorosłych był 
zainteresowany przygotowaniem do sakramentu chrztu, Eucharystii czy też Bierzmowania, to 
prosimy o zgłoszenie się do Centrum. 
11. Serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane dzisiaj na tacę z myślą o wsparciu potrzeb parafii. 
Dziękujemy również za wszystkie bezinteresowne prace na rzecz parafii. W piątek zostały 
zamontowane kolejne 2 witraże w nawie wejściowej.  Koszt ich wykonania wyniósł 6 tyś. zł,                         
a ich fundatorami są Parafianie oraz Straż Honorowa NSPJ. „Bóg zapłać” wszystkim, którzy złożyli na 
ten cel ofiary. W ubiegłym tygodniu musieliśmy także dokonać wymiany mechanizmu 
napędzającego dzwon oraz jego elektronicznego sterowania ze względu na zużycie w/w części. 
Zapłaciliśmy za te elementy oraz serwis 8,5 tyś. zł. 
12. Dziękujemy parafianom z bl nr 2 przy Pl. 1000 - lecia za pełniony dyżur i ofiarę 50 zł. Pracowało 2  
osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian                    
z bloku nr 3 przy Pl. 1000 – lecia. Rozumiemy, że wiele starszych osób z wyznaczanych mieszkań nie 
może z wiadomych względów uczestniczyć w dyżurach porządkowych, jednakże jeśli to możliwe, to 
prosimy chociaż o przekazanie ofiary na kwiaty do świątyni z racji wyznaczonego dyżuru.  
13. Przypominamy o konieczności zachowania wskazań dotyczących bezpieczeństwa z racji panującej 
epidemii, pamiętajmy szczególnie o tych naszych bliźnich, którzy najbardziej narażeni są na zakażenie 
koronawirusem. Prosimy o dezynfekcję dłoni, dystans oraz zakrywanie nosa i ust. 
14. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Do dzisiejszego Gościa Niedzielnego dołączona jest 
płyta z filmem: „Ziemia Maryi”.  


