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Ogłoszenia Parafialne 

Rok A, XXVI Tydzień Okresu Zwykłego 

2020-09-27 

Kalendarz liturgiczny: 

poniedziałek - wsp. św. Wacława,męczennika, 

wtorek - Święto Świętych Archaniołów: Michała,Gabriela i Rafała, 

środa - wsp. św. Hieronima,prezbitera i doktora Kościoła, 

czwartek - wsp. św. Teresy od Dzieciatka Jezus,dziewicy i doktora Kościoła, 

piątek - wsp. Świetych Aniołów Stróżów.  

 

Dziś przed naszym kościołem wolontariusze Domowego Hospicjum Królowej        

Apostołów z Kurdwanowa, które niesie pomoc również chorym w naszej Parafii, będą zbierać             

datki do puszek. Hospicjum z Kurdwanowa sprawuje bezpłatną opiekę nad nieuleczalnie           

chorymi w ich domach. Są to zarówno chorzy nowotworowo jak i przewlekle oraz samotne              

osoby w podeszłym wieku. Udzielana przez hospicjum pomoc całkowicie uzależniona jest od            

ludzi dobrej woli. Serdecznie zachęcamy do ofiarności. 

Spotkanie kandydatów do sakramentu bierzmowania z kl.VI,VII we wtorek o g.19.00           

w salce przy plebanii. 

We środę zmiana tajemnic różańcowych. O g.17.30 wystawienie Najświętszego         

Sakramentu i wspólny Różaniec. O g.18.00 Msza św. w intencji Róż Różańcowych. 

Spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. po Mszy św. o g.19.00             

w kościele. 

Rozpoczęcie nabożeństw różańcowych w czwartek o g.17.30, które w niedzielę          

odprawiamy o g.15.30. O g.18.00 Msza św. o powołania kapłańskie i zakonne z naszej              

wspólnoty parafialnej. 

W I piątek miesiąca spowiedź św. rano od g.6.30, po południu od g.17.00. Msza św.               

w intencji Straży Honorowej NSPJ o g.18.00. Wyjazd do chorych od g.9.00. 

Po Mszy św. spotkanie służby liturgicznej ołtarza. 
Adoracja Najświętszego Sakramentu od g.20.15. 

W I sobotę miesiąca o g.17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu, Różaniec,          

Adoracja i Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP. 

W przyszła niedzielę na Mszy sw. o g.11.00 dzieci przygotowujące się do I spowiedzi              

i Komunii św. otrzymają poświęcone różańce. 

Intencje pogrzebowe: 

poniedziałek g.7.00 + Aniela Smoter 

wtorek g.7.00 + Aniela Smoter 

środa g.7.00 + Aniela Smoter 

czwartek g.7.00 + Aniela Smoter 

piątek g.7.00 + Andrzej Grzybek 

sobota g.7.00 + Andrzej Grzybek 
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