
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 
• Rozpoczynamy miesiąc październik w którym Kościół Katolicki modli się 

wspólnie na różańcu.  

• Msza św. w tygodniu w środę o godz.18.00, w piątek o godz.10.00 oraz18.00, 

w sobotę o godz.18.00, w niedzielę 9.30, 11.30, 18.00 

• Spowiedź święta codziennie 30 min. przed Mszą św. lub po umówieniu się  

• W pierwszy piątek miesiąca spowiedź od godz.9.30-9.45 oraz 17.00-17.50. 

Odwiedziny chorych według zgłoszeń.  

• W pierwsza sobotę miesiąca o godz.17.30 nabożeństwo wynagradzające 

Niepokalanemu Sercu Maryi 

• Zapisy na katechezę przedmałżeńską do 11 października w zakrystii. 

Katechezy w godz.18.00-20.00 w następujących terminach:17.10, 24.10, 

13.11 oraz 21.11 (15.30-17.30 kobiety, 19.00-21.00 mężczyźni) 

• Intencje Róż Różańcowych na miesiąc październik: 1. Papieska (Módlmy 

się, aby wierni świeccy, na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani w 

podejmowanie odpowiedzialności za Kościół. 2. Parafialna(o nawrócenie 

zatwardziałych grzeszników). Przypominam, że w czasie zmiany tajemnicy 

różańcowej swoją zostawiamy w odpowiednim pudełku przy ołtarzu według 

patrona i z tego samego pudełka bierzemy jakąkolwiek inną tajemnicę.  

• W tym tygodniu kolejne dni internetowych rekolekcji „oddanie 33” 

(www.oddanie33.pl). W ostatnim 33 dniu, 10 października o godz.19.00 w 

naszym Kościele uroczysty Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi 

w jedności z sercem Jezusa.  

• W piątek 9 października Msza św. z modlitwami o uzdrowienie i uwolnienie 

z błogosławieństwem olejami św,Charbela.  

• Za 2 tygodnie przed i po każdej Mszy św. osoby z Rady będą udzielać 

informacji na temat Gift Aid 

• Dziękuję za złożone ofiary na glorię £ 510 zostało do zapłaty £530. Jeżeli 

ktoś chce złożyć ofiarę na ten cel można przelewem, w zakrystii lub na tacę w 

kopercie. 

•  W ostatnim czasie nastąpiły zmiany w Radzie Administracyjnej Parafii. 

Dziękuję p. Emilii Trybus- za pełnienie przez kilka lat zadań Prezsa Parafii, 

oraz p.Marii Kozioł i p.Ewelinie Frąckiewicz-członkom Rady.  

Obecny skład Rady Administracyjnej: 

p. Karol Wilski- Prezes Parafii, p.Dominik Kalinowski-sekretarz, p.Halina 

Woonton- Referent Gift Aid,  p.Kornelia Stencel- księgowa oraz członkowie 

Rady: p.Agnieszka Kułakowska, p. Janusz Kaczyński, p.Krzysztof Łuczycki, 

p.Rafał Łukasik, p.Łukasz Proszowski oraz p.Piotr Sobiło.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.oddanie33.pl/

