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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

1. Dzisiaj w całej ojczyźnie oddajemy hołd naszemu wielkiemu rodakowi, obchodząc po 

raz trzynasty Dzień Papieski, w którym dziękujemy za posługę Papieża Polaka. We 

wszystkich parafiach, przy kościołach i w miejscach publicznych ministranci  

i wolontariusze kwestują zbierając ofiary przeznaczone na ufundowanie stypendiów 

niezamożnym zdolnym uczniom. Prosimy o wsparcie tego dzieła. Dalsze świętowanie 

Dnia Papieskiego, czyli Karoliada o godz. 16.00 w hali „Łuczniczka”. Wystąpi m.in. 

zespół „Raz Dwa Trzy”. Zachęcamy do udziału. 

2. Dzisiaj na Mszy Św. o godz. 11.30 poświęcenie różańców dzieci komunijnych. 

3. Dzisiaj II niedziela miesiąca. Ofiary zebrane przeznaczamy na cele inwestycyjne. „Bóg 

zapłać” ofiarodawcom. 

4. We wtorek przypada Dzień Edukacji Narodowej. Pamiętajmy o nauczycielach  

i wychowawcach, wspierając ich życzliwością i modlitwą. 

5. Trwamy na modlitwie różańcowej, która rozpoczyna się codziennie oprócz wtorków  

o godz. 18.00. Dzieci zapraszam w środy na godz. 17.00 i w piątki na godz. 18.00. 

Różaniec w Smukale w piątki o godz. 17.00.  

6. W piątek rozpoczynamy piątą serię katechez głoszonych przez ks. prof. Bogdana 

Czyżewskiego. W tym roku omawiać będziemy Pismo Święte. Bardzo serdecznie  

zapraszam w piątek na godz. 19.00 wszystkich chętnych do udziału w katechezach, 

które pomogą nam jeszcze bardziej otworzyć się na Boże Słowo.  

7. W dniach od 23 do 24 października, tj. czwartek i piątek, organizowana jest VI 

diecezjalna pielgrzymka do Częstochowy. Chętnych z naszej parafii autokar zabierze 

spod kościoła Świętego Antoniego na Czyżkówku. 

8. Od następnej niedzieli można będzie pobierać karteczki na wymienianki za zmarłych.  

9. W niedzielę 19 października mija dokładnie 30 lat od męczeńskiej śmierci kapelana 

„Solidarności” Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Znamienne jest to, że w świątyni Pięciu 

Polskich Braci Męczenników na Wyżynach sprawował swoją ostatnią Mszę Św. i stąd 

wyruszył na męczeński szlak. Ks. Bp Jan Tyrawa zaprasza 16 października na godz. 

18.00 na uroczystą Mszę Św. sprawowaną pod przewodnictwem Prymasa Polski Ks. 

Abp Wojciecha Polaka. Natomiast w niedzielę 19 października o godz. 13.00 Ks. Bp Jan 

Tyrawa odprawi Mszę Św. o rychłą kanonizację męczennika. Msza Św. transmitowana 

będzie przez TVP Polonia.   

 


