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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
20 września 2020 

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 
 
1. Bóg zapłać za złożone ofiary w minioną niedzielę: na prace remontowe zebraliśmy 6 370 

zł., a siostra Janina przekazała dla dzieci na Filipiny 2439 zł. 79 gr. Wszystkim 
ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 

2. Dziś po Mszach św. zbiórka na KUL, WT i Szkoły Katolickie. 
3. W poniedziałek przypada św. Mateusza – Apostoła i Ewangelisty - jest to dzień imienin 

Ks. Mateusza. 
4. We wtorek Msza św. wieczorna w kościele Ducha Św. zaraz po niej tradycyjny krótki 

wykład przygotowany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodziskiej. Tym razem  
o rekonstrukcjach historycznych będzie opowiadał p. Piotr Pośpiech. 

5. W czwartek spotkanie Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania - Klasy VIII i osoby 
starsze. Spotkanie rozpocznie się Mszą św. o godz. 18:30, a po Mszy św. spotkanie  
w kościele farnym. 

6. Natomiast w piątek na Mszę św. o godz. 18:30 a po niej na spotkanie duszpasterskie 
zapraszamy młodzież klas VII - Kandydatów do bierzmowania. Spotkanie obowiązkowe. 

7. W sobotę o godz. 10:00 zbiórka Kandydatów i Ministrantów w salce B przy Klasztorze. 
8. Można już nabywać dekoracje na powitanie Matki Bożej w kopii Jasnogórskiego obrazu. 

Gdyby Ktoś chciał nabyć dla potrzeb parafialnych proporczyki lub flagi, można dokonać 
zakupu i przekazać przy stoisku. W ciągu tygodnia po wieczornej Mszy św. przez pół 
godziny można będzie nabywać dekoracje w dolnej salce organistówki – ul.  Kościelna 4. 

9. Prasa Katolicka oraz ogłoszenia z intencjami mszalnymi do nabycia przed Kościołem. 
10. W minionym tygodniu pożegnaliśmy Ś+P Ryszarda Bartkowiaka, Edmunda Miller. Dobry 

Jezu… 
11. Wdzięczni za otrzymany dar życia, bądźmy życzliwi dla naszych bliźnich, którzy nas 

otaczają i z którymi przyszło nam żyć. Życzę wszystkim DOBREJ NIEDZIELI  
i BŁOGOSŁAWIONEGO TYGODNIA. Jubilatom i Solenizantom, składam 
najserdeczniejsze życzenia i dar modlitwy. Pozdrawiam chorych i starszych, którzy  
z powodu choroby lub podeszłego wieku, zmuszeni są do pozostania w domu. 
Jednocześnie proszę o modlitwę w intencji tych, których oziębłość religijna zepchnęła na 
peryferia grzechu. Niechaj Bóg obdarzy ich łaską odnowionej wiary oraz obudzi na nowo 
w ich sercach tęsknotę za Kościołem. 

 


