
 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

26 Niedziela Zwykła 

29.09.2019 r. 

 

 

 

1. Od wtorku rozpoczyna się październik – miesiąc różańca i jednocześnie 

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. W październiku nabożeństwa różańcowe 

codziennie o godz. 17.30. Dzieci zapraszamy na różaniec w poniedziałki, 

środy i piątki o godz. 16.30, a młodzież w piątki o godz. 17.30.  

 

2. Spotkanie katechetów w poniedziałek po Mszy św. wieczornej. 

 

3. W tym tygodniu obchodzimy liturgiczne wspomnienia: w poniedziałek 

św. Hieronima, we wtorek św. Teresy od Dzieciątka Jezus, w środę Aniołów 

Stróżów, w piątek św. Franciszka z Asyżu, a w sobotę św. Faustyny. 

 

4. Od środy do piątku (w dniach 2-4 października) w ramach Dni 

Franciszkańskich odbędą się rekolekcje dla Franciszkańskiego Zakonu 

Świeckich. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną poznać i pogłębić 

duchowość franciszkańską, na Msze św. z homiliami o godz. 9.00.  

Z okazji przypadającego w tym tygodniu wspomnienia św. Franciszka 

z Asyżu, odznaczającego się szczególną wrażliwością na Boże stworzenie, 

w przyszłą niedzielę odbędzie się błogosławieństwo zwierząt domowych. 

Chętnych zapraszamy ze swoimi pupilami o godz. 15.00 na dziedziniec przy 

kościele. 

 

5. Parafialny Klub Seniora zaprasza we wtorek o godz. 16.00 na bezpłatną 

gimnastykę usprawniającą, a w czwartek o godz. 16.00 na zajęcia 

artystyczne. Spotkania odbywają się w kolegium. Klub organizuje również – 

17 października br. – wyjazd do opery wrocławskiej na spektakl 

,,Cyganeria”. Koszt 110 zł, zapisy w zakrystii. Więcej informacji na plakacie. 

 

6. W pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy na adorację z różańcem 

w intencji powołań, która rozpocznie się o godz. 17.00. Po Mszy św. 

wieczornej odbędzie się spotkanie ministrantów, lektorów i ich rodziców 

oraz Przyjaciół Paradyża i Margaretek. 

 

7. W pierwszy piątek miesiąca zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty 

i pojednania podczas adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 

do 18.00. 

 

8. Odwiedziny duszpasterskie chorych przez księdza proboszcza w piątek, 

a przez księży wikariuszy zgodnie z ustaleniami. 

 



9. W sobotę, 5 października, zapraszamy na nabożeństwo pierwszej soboty 

o godz. 10.00 i na Mszę św. o godz. 11.00, po której nastąpi zmiana tajemnic 

różańcowych. 

 

10. Przygotowanie do bierzmowania dla dorosłych (od 21 roku życia) rozpocznie 

się dziś Mszą św. o godz. 18.00. 

 

11. W przyszłą niedzielę, 6 października, podczas Mszy św. o godz. 11.00 

odbędzie się błogosławieństwo różańców dzieci pierwszokomunijnych. 

 

12. Zapraszamy na pielgrzymkę Żywego Różańca do Rokitna w sobotę, 

5 października. Koszt 40 zł, zapisy w zakrystii. 

 

13. Parafia pw. św. Maksymiliana organizuje pielgrzymkę do Niepokalanowa, 

Torunia i Szymanowa w dniach 19 i 20 października (sobota i niedziela). 

Szczegóły i zapisy w parafii pw. św. Maksymiliana. 

 

14. W przyszły poniedziałek, 7 października, po Mszy św. o godz. 18.30 

z kościoła pw. NMP Królowej Polski wyruszy procesja różańcowa, która 

przejdzie ulicami miasta do kościoła pw. św. Klemensa. 
 

15. Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby 

naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości.  

 

16. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można 

nabyć „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego” a także kalendarze diecezjalne. 

 

17. Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę! 

Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia, pokoju i radości 

serca, silnej wiary i łaski podążania – zgodnie z zachętą św. Pawła – 

za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, 

łagodnością oraz opieki św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty parafialnej. 

 

18.  W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odszedł 

śp. Kazimierz Leszczyński. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie... 


