
Ogłoszenia parafialne 31 Niedziela Zwykła 

1. Z racji I niedzieli miesiąca zapraszamy na nabożeństwo adoracyjne o godz. 17.30. 

2. Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy w dniach od 1 do 8 listopada 

nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych. Odpust ten można ofiarować jedynie 

za dusze w czyśćcu cierpiące. 

3. Zapraszamy na 33-dniowe rekolekcje zakończone Aktem Ofiarowania się Jezusowi 

przez Maryję. Więcej informacji w przewodniku do rekolekcji, który jest do nabycia w 

zakrystii. Uroczyste rozpoczęcie we wtorek o godz. 19.00. 

4. W sobotę po Mszy św. wieczornej zapraszamy na Nabożeństwo wynagradzające 

Niepokalanemu Sercu Maryi. 

5. Dzisiaj nie będzie Mszy św. o godz. 12.15, a za tydzień Msza św. o godz. 12.15. i 

spotkanie organizacyjne dla rodziców i dzieci przygotowujących się do Pierwszej 

Komunii św. z klas drugich. 

6. Za tydzień po Mszy św. wieczornej będzie spotkanie dla kandydatów do 

bierzmowania roku pierwszego. 

7. Za tydzień zbiórka do puszek z okazji dnia solidarności z Kościołem prześladowanym. 

8. Za tydzień w naszej Parafii będziemy gościli Panią Jolantę Cherbańską, autorkę książki 

o Słudze Bożym Mateuszu Talbocie, patronie osób uzależnionych. Po każdej mszy 

świętej będzie można zakupić wspomnianą książkę, a o godz. 17.00 zapraszamy na 

spotkanie dotyczące problemów z uzależnieniami. 

9. Zapraszamy młodzież parafialną na zimowisko do Gliczarowa Górnego w dniach od 17 

do 22 Lutego 2020r. (drugi tydzień ferii zimowych). W programie:  

 Szkoła narciarska i snowboardowa 

 Wycieczka w góry z przewodnikiem tatrzańskim 

 Wycieczka do Zakopanego 

 Wyjście na baseny termalne w Bukowinie Tatrzańskiej 

 Ognisko i piękne widoki 

 Transport pociągiem 

 Koszt dla ministrantów i bielanek 550zł (dla innych chętnych 750zł) 

 Cena zawiera wszystkie koszty 

 Zapisy w zakrystii (do końca listopada) u ks. Roberta 517-673-850 

10.  Młodzież z Parafii Miłosierdzia Bożego zaprasza młodych na „Ząbkujące Andrzejki”. 

Więcej szczegółów na stronie internetowej i plakacie w gablocie . 

11. Dziękujemy za ofiary na budowę kościoła. 


