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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

13 października 2019 
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
1. Serdeczne podziękowanie dla Wszystkich, którzy swoją modlitwą i ofiarą wspierają prace 

duszpasterskie i inwestycyjne w parafii. BÓG ZAPŁAĆ! 
2. Dzisiaj obchodzimy kolejny Dzień Papieski. Po Mszach św., zbiórka do puszek na fundusz 

Dzieło Nowego Tysiąclecia. 
3. W poniedziałek Święto Edukacji Narodowej. Pamiętajmy w modlitwie o nauczycielach, 

wychowawcach i katechetach. 
4. W najbliższy wtorek 15 października zapraszamy wszystkich na Mszę św. o godz. 18:30 

do Kościoła Ducha Św. zaraz po niej odbędzie się tradycyjny wykład historyczny 
przygotowany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodziskiej. Tym razem pan Piotr 
Pośpiech opowie o nowej formie popularyzowania historii przez Grupy Rekonstrukcji 
Historycznej. 

5. W środę (16 października) przypada wspomnienie Świętej Jadwigi Śląskiej – Patronki 
naszej Wspólnoty Parafialnej. Suma Odpustowa połączona z procesją Eucharystyczną  
o godzinie 18:30 – przewodniczyć będzie ks. Marek Sobkowiak. Prosimy o udział poczty 
sztandarowe, niesienie feretronów i baldachimu a dziewczynki do sypania kwiatków. 

6. W środę z racji odpustu w parafii biuro parafialne będzie nieczynne. 
7. W piątek z racji święta św. Łukasza modlimy się za Pracowników Służby Zdrowia. 
8. Spotkanie dla ministrantów i kandydatów odbędzie się w sobotę 19 października o godz. 

11 w Kościele Farnym. 
9. Za tydzień przypada Światowa Niedziela Misyjna i początek Tygodnia Misyjnego. Przed 

kościołem zbiórka ofiar do puszek na Papieskie Dzieła Misyjne. 
10. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe:  

- dla dzieci od poniedziałku do piątku o godzinie 17:00 w Klasztorze 
- dla młodzieży i dorosłych od poniedziałku do niedzieli o godzinie 18:00 w Farze 

11. Czytajmy prasę katolicką – dostępna jest przy wyjściu ze świątyni. Można również nabyć 
intencje i ogłoszenia parafialne. 

12. W minionym tygodniu odeszli do Pana śp. Walentyna Pempera, śp. Grzegorz Jagat. Dobry 
Jezu … 

13. Życzymy miłej niedzieli i błogosławionego tygodnia. Wszystkim Solenizantom  
i Jubilatom niech Bóg błogosławi.  

 


