
25.09.2022          OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

1. W sobotę rozpocznie się październik - miesiąc, który dla nas, ludzi wierzących, naznaczony 

jest modlitwą różańcową. Pamiętajmy jak bardzo ważny w codziennej duchowości jest 

różaniec. Przykładem takiego rozmodlenia był św. Jan Paweł II, który właśnie w 

październiku został powołany na Stolicę Piotrową. Nabożeństwo różańcowe będzie pół 

godziny przed Mszą Św., tj. o godz. 17.30, a po nim Msza Św. o godz. 18.00. Różaniec dla 

dzieci w każdy poniedziałek października o godz. 17.00.  

2. W każdą środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w czwartek do Jezusa 

Przemienionego, a w piątek o godz. 20.00 pod krzyżem różaniec mężczyzn.  

3. W czwartek 29 września , w Święto Św. Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, o godz. 

18.00 sprawowana będzie Msza Św. za Ks. Rafała z okazji imienin. Do wspólnej modlitwy 

serdecznie wszystkich zapraszamy. 

4. Rada Osiedla, Rada Rodziców i Rada Parafialna zapraszają na integracyjno-sportowy festyn 

jesienny – dzisiaj, o godz. 13.00 przy Uczniowskim Klubie Sportowym przy ul. 

Smukalskiej. Na zakończenie odbędzie się spotkanie z kajakarką Dominiką Putto – 

mistrzynią świata.  

5. Z nowym rokiem akademickim rozpoczynamy cykl wykładów w naszej parafii.  

- W pierwszą sobotę miesiąca, po wieczornej Mszy św., odbywać się będą wykłady „szkoły 

biblijnej”. Tematem przewodnim będzie Ewangelia wg św. Mateusza w kontekście 

historyczno-kulturowym. Zapraszamy już w najbliższą sobotę o godz. 18:45 na pierwszy 

wykład biblijny.  

- Także w każdy trzeci piątek miesiąca po wieczornej Mszy św. odbywać się będą wykłady 

ks. prof. B. czyżewskiego, który w tym roku pochyli się nad tematem: „Wydarzeń, które 

zmieniły Kościół i świat”. Najbliższy wykład 21 października. Serdecznie zapraszamy.  

5. Dzieci zapraszamy do nowopowstającej scholki parafialnej. Próba w najbliższy piątek, o 

godz. 17:00 w salce parafialnej. 

6. W przyszłą niedzielę będziemy przezywać wizytację kanoniczną, prowadzoną przez Ks. Bp. 

Krzysztofa Włodarczyka. W niedzielę na Mszach Św. do południa Ks. Bp wygłosi Boże 

Słowo, natomiast o godz. 11.30 będzie tę Mszę Św. celebrował, podczas której przedstawię 

sprawozdanie duszpasterskie. Po tej Mszy Św. odbędzie się spotkanie ze służbą liturgiczną i 

rodzicami, a na godz. 15.30 do salki katechetycznej zapraszam wszystkie grupy 

duszpasterskie, jak i wszystkich parafian, chętnych do udziału w spotkaniu. Bardzo zależy 

nam na tym, abyśmy tak ważny dzień dla naszej wspólnoty, przeżyli wraz z Ks. Bp na 

wspólnej modlitwie i Eucharystii. 

7. Przed kościołem można nabyć „Przewodnik Katolicki”. 


