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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

                            XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

1. Dzisiaj o godz. 17.30 odmawiać będziemy różaniec za zmarłych z wymieniankami, które 

jeszcze można składać w zakrystii.  

2. Dzisiaj po Mszy Św. godz. 11.30 spotkanie Żywego Różańca Rodzin.  

3. Do piątku 8 listopada można uzyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i 

odmówienie modlitw za zmarłych. Odpust ten ofiarować można tylko za zmarłych.  

4. W piątek w godzinach porannych udamy się do chorych.  

5. W naszej parafii powstała służba liturgiczna dziewcząt, tzw. akolitki. Zbiórka chętnych 

dziewcząt do służby przy ołtarzu w sobotę 9 listopada o godz. 11.30. 

6. Za tydzień w niedzielę 10 listopada obchodzimy XI Dzień Solidarności z Kościołem 

Prześladowanym. W tym roku modlimy się i zbieramy ofiary na chrześcijan w Sudanie 

Południowym, gdzie 7 mln ludzi głoduje, a  3,5 mln ludzi nie ma dachu nad głową. Po 

każdej Mszy Św. wolontariusze będą zbierać ofiary do puszek na ten cel. 

7. Za tydzień II niedziela miesiąca. Ofiary zbierane przeznaczamy na remont kaplicy w 

Smukale. Cały czas trwają prace remontowe. W minionym tygodniu były szlifowane 

ściany kaplicy i ,w pomieszczeniu dolnym kaplicy, została ukończona łazienka. W tym 

tygodniu będzie szlifowana i czyszczona podłoga w kaplicy.  

8. W dniach od 9 do 17 listopada odbędzie się 38. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Jako 

motto  tych obchodów są słowa św. Jana Pawła II: „Wolność stale trzeba zdobywać, nie 

można jej tylko posiadać. Przychodzi jako dar, utrzymuje się poprzez zmaganie”. 

Szczegółowe propozycje wykładów, koncertów i innych spotkań zawarte są na plakacie w 

gablotce parafialnej. 

9. Za dwa tygodnie w piątek 15 listopada kolejny wykład ks. Profesora o cudach 

eucharystycznych.  

10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: „Przewodnika Katolickiego” i „Niedzieli”. 

11. Rada Osiedla i nowopowstałe stowarzyszenie Dobra Rzeka, działające przy parafii, 

pragnie zwrócić się do Prezydenta naszego miasta z prośbą o nadanie parkowi przy 

Zalewie Smukalskim nazwy im. Ks. Karola Wojtyły. Prośba ta jest motywowana tym, że 

w tym miejscu znajduje się pomnik upamiętniający pobyt ks. Karola Wojtyły podczas 

spływu kajakowego Brdą w 1953 r. i 1966 r. Wypełnione petycje składamy w zakrystii.  


