
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 10.10.2021. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Przeżywamy dziś XXI Dzień Papieski pod hasłem „Nie lękajcie się”. 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 o godz. 1730 nabożeństwo różańcowe połączone z modlitwą do św. Michała Archanioła. 
Po Mszy św. wieczornej o godz. 1845 prosimy na spotkanie organizacyjne przed sakramentem 
bierzmowania kandydatów z klasy I szkoły średniej oraz klasy VIII wraz z rodzicami.  
4. W środę – 13.10 – wsp. Bł. Honorata Koźmińskiego, k.  O godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona             
z modlitwą różańcową adresowaną szczególnie dla dzieci.  Mszą się o godz. 1800 rozpocznie się ostatnie 
w tym roku uroczyste Nabożeństwo Fatimskie. Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu               
i cicha adoracja, o godz. 1930 modlitwa różańcowa, a po niej ostatnia w tym roku procesja fatimska 
zakończona Apelem Jasnogórskim. Gorąco zachęcamy do udziału w tym nabożeństwie. Po Mszy św. 
spotkanie Wspólnoty Dzieła dla Intronizacji NSPJ. Jest to dzień imienin ks. bpa seniora Edwarda 
Frankowskiego – pamiętajmy o nim w modlitwie. 
5. W czwartek – 14.10. – wsp.  św. Małgorzaty Marii Alacoque – Patronki Straży Honorowej NSPJ.                      
O  1700 Godzina Święta połączona z nabożeństwem różańcowym. Po Mszy św. spotkanie SKC. W tym 
dniu przypada Święto Edukacji Narodowej, dlatego wszystkich nauczycieli, katechetów i wychowawców 
otoczmy naszą modlitwą. 
6. W piątek – 15.10 – wsp. Św. Teresy z Avilla dz. dK. Msza św. wieczorna w intencjach Straży Honorowej 
NSPJ. Z racji przypadającego Dnia Dziecka Utraconego po Mszy św. wieczornej przejdziemy pod tablicę 
upamiętniającą Dzieci Utracone, tam nastąpi modlitwa i zapalenie zniczy. 
7. W sobotę - 16.10 – wsp. Św. Jadwigi Śląskiej.  
8.  W przyszłą niedzielę z racji 17 dnia miesiąca przeżywać będziemy comiesięczne Nabożeństwo do 
Dzieciątka Jezus. Rozpoczęcie godzinkami o godz. 1710, po nich modlitwa różańcowa i Msza św.                          
w intencjach powierzonych Dzieciątku Jezus.  
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. Serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane dzisiaj na tacę z myślą o wsparciu potrzeb parafii. 
Dziękujemy również za ofiary składane na figurę św. Józefa i za wszystkie bezinteresowne prace 
wykonane na rzecz parafii. 
11. W ubiegłą niedzielę odbyło się liczenie wiernych. W Mszach św. w naszej parafii uczestniczyło 757 
osób,  w tym 493 kobiety i 264 mężczyzn. Do Komunii św. przystąpiło 316 osób, w tym 233 kobiety i 83 
mężczyzn. W porównaniu do liczenia w roku 2019 nastąpił spadek uczestników o ok. 300 osób. Zatem 
oprócz duchowych skutków spowodowanych przez pandemię, dodatkowo ciężar utrzymania parafii spadł 
automatycznie na tych Parafian, którzy praktykują swą wiarę uczestnicząc w liturgiach. Dziękujemy wam 
za Waszą wierność i trwanie przy Chrystusie oraz w żywej wspólnocie Kościoła.  
12. Informujemy, że w każdą niedzielę o godz. 1800 odbywają się w naszej parafii spotkania Anonimowych 
Alkoholików Grupy „Arkadia”.  Zachęcamy do korzystania z tej formy pomocy osoby zainteresowane 
problemem alkoholizmu.  
13. Kino Wisła zaprasza na film pt. „Fatima”, który wyświetlany będzie w dniach od 15 do 20 października. 
Zachęcamy do obejrzenia, szczegóły na plakacie na tablicy ogłoszeń.  
14. Policja naszego miasta przestrzega osoby starsze przed oszustwami działającymi metodą na 
„wnuczka”, fałszywego „policjanta”, czy „prokuratora”. Proceder przestępców zawsze jest inicjowany 
rozmową telefoniczną do wybranej osoby i ma na celu wyłudzenie znacznych kwot pieniężnych. Dlatego 
pamiętajmy, że policjanci nigdy nie żądają przekazania pieniędzy oraz nie informują o prowadzonych 
przez siebie czynnościach zmierzających do zatrzymania przestępców. O każdym podejrzanym przypadku 
informujmy Policję pod nr tel. 47 825 33 10 lub na numer alarmowy 112.  
15. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 4 przy ul. Wianek za pełniony dyżur i ofiarę 340 zł. Pracowało  6 osób. 
Msza św. w ich intencji w  środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bloku nr 5 
przy ul. Wianek.  
16. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. 


