
 

Ogłoszenia parafialne – 25 Niedziela Zwykła 
 

1. Na Msze św. o godz. 12.15 zapraszamy dzieci klas 2,3,4. Młodzież z klas 8 

zapraszamy na Msze św. wieczorne. Inne klasy na godz. 11.00 

2. Zapraszamy na pierwsze spotkanie parafialnego Kręgu Domowego Kościoła, dzisiaj o 

godz. 16.00 na plebanii. Serdecznie zapraszamy małżeństwa sakramentalne do 

formacji małżeńskiej! 

3. Dzieci, które przyjęły 1 Komunię św. zapraszamy na Biały Tydzień od poniedziałku do 

soboty o godz. 18.00. 

4. W poniedziałek święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty 

5. W środę wspomnienie św. Ojca Pio. 

6. W piątek spowiedź dzieci i rodziców przed Rocznicą 1 Komunii świętej: 

 godz. 16.00 dla klasy 5a,b 

 godz. 16.30 dla klasy 5c 

7. W każdy piątek w godz. 17.00-18.00 zapraszamy dzieci kl. 4-6 na spotkania na 

plebanii. W programie schola dziecięca oraz gry i zabawy.  

8. Młodzież od kl. 7 wzwyż zapraszamy w każdy piątek w godz. 18.30-20.00. W 

programie schola młodzieżowa, dyskusje, gry, zabawy i formacja. 

9. W sobotę o godz. 10.00 Msza św. w Rocznicę 1 Komunii świętej dla klas piątych 

10.  W sobotę o godz. 9.00 zbiórka ministrantów. 

11.  Za tydzień po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie kandydatów do Bierzmowania - rok 

drugi przygotowania. 

12.  Za tydzień zbiórka do puszek na konserwację i utrzymanie Bazyliki Grobu Pańskiego 

w Jerozolimie. 

13.  Można już zamawiać intencje Mszy świętych na 2021 rok. 

14.  Zapraszamy wszystkich, którzy pragną śpiewać, do naszego chóru parafialnego. Nie 

ma ograniczeń wiekowych. Wszyscy są mile widziani. Nie jest wymagana znajomość 

nut. Próby odbywają się w każdy czwartek w godz. 18.45-20.45 w naszej kaplicy. 

Bliższe informacje można uzyskać u organisty po każdej Mszy świętej. „Przyjdźcie, 

radośnie śpiewajmy Panu”. 

15.  Do końca września Ks. Robert będzie prowadził zapisy kandydatów do sakramentu 

Bierzmowania na pierwszy rok przygotowania. Przy zapisie należy pobrać do 

uzupełnienia kartę informacyjną kandydata. Pierwsze spotkanie dla nowych 

kandydatów będzie 4 października po Mszy św. o godz. 18.00.  

16.  Zespól Caritas zaprasza wolontariuszy i mieszkańców do wsparcia akcji „Tak, 

pomagam” w najbliższy piątek i sobotę w mareckich marketach. Kontakt 793-382-

200 

17.  Dziękujemy za ofiary na budowę kościoła. W miarę możliwości prosimy o wsparcie 

finansowe na utrzymanie kościoła: 

nr. konta bankowego : 56 8015 0004 0006 2040 2040 0001 

 


