
Ogłoszenia parafialne – 29 Niedziela Zwykła 
 

1. Dzisiaj Msza św. o godz. 12.15 oraz spotkanie dla rodziców i dzieci przygotowujących się do 

Pierwszej Komunii św. z klas trzecich. 

2. Kolejne spotkanie parafialnego Kręgu Domowego Kościoła odbędzie się dzisiaj o godz. 14.00 

na plebanii. Serdecznie zapraszamy małżeństwa sakramentalne do formacji małżeńskiej! 

3. Rozpoczynamy Tydzień Misyjny. Ofiary zbierane dzisiaj w kościele będą przeznaczone na 

misje. 

4. Nabożeństwa Różańcowe są sprawowane w następującym porządku: 

 W niedziele i dni powszednie o godz. 17.30 

 Dla dzieci we wtorki i czwartki 

 Dla młodzieży w środę 

5. Zapraszamy na kolejne spotkanie Szkoły modlitwy we wtorek o godz. 19.00 na plebanii. 

6. W ramach modlitwy różańcowej w dniach od 13 do 21 października, będziemy modlili się 

Nowenną za wstawiennictwem św. Jana Pawła II o pełną ochronę dla osób nienarodzonych i 

poszanowanie życia wszystkich obywateli w naszej Ojczyźnie. W te dni nabożeństwo 

różańcowe rozpoczyna się o godz. 17.15. 

7. We czwartek przypada wspomnienie św. Jana Pawła II. 

8. Zapraszamy do scholii dziecięcej. Spotkania w każdy piątek w godz. 17.00-18.00. 

9. Młodzież szkół podstawowych i średnich zapraszamy do Oazy. Spotkania w każdy piątek w 

godz. 18.30-20.00. 

10.  W sobotę o godz. 9.00 zbiórka ministrantów. 

11.  Za tydzień wyjątkowo o godz. 16.30 będzie spotkanie dla kandydatów do bierzmowania 

roku drugiego. 

12.  Przyjmujemy na wypominki: modlitwy za zmarłych na rok 2020/2021. 

13.  Informujemy, że rekolekcje „33 dni przygotowania do Aktu Ofiarowania się w Niewolę 

Maryi” rozpoczną się w naszej Parafii 4 listopada o godz. 19.00. W Parafii Matki Bożej 

Częstochowskiej w Zielonce rekolekcje 33 dniowe rozpoczną się w poniedziałek o godz. 

19.00  

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

każdy czwartek w godz. 18.45-20.45. 

15.  Wiernym z ul. Płońskiej dziękujemy za posprzątanie kaplicy. W tym tygodniu prosimy o to 

mieszkańców ul. Poznańskiej, a w przyszłym tygodniu mieszkańców ul. Konopnickiej. 

16.  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 

 


