
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
XXIX Niedziela Zwykła – 17 października 2021 r. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 
Św. Łukasza Ewangelisty, patrona Służby Zdrowia, przypada w poniedziałek. 
Pamiętajmy w modlitwie o pracownikach Służby Zdrowia. 
Nabożeostwa różaocowe – dla dzieci: w poniedziałki, środy i piątki o godz. 
17.00; dla dorosłych: codziennie – dni powszednie o godz. 18.00; w niedziele 
o godz. 18.30. 
Kurs przedmałżeoski w parafii św. Maksymiliana rozpocznie się dzisiaj Mszą św. 
o godz. 18.00. Nauki w tygodniu będą o godz. 19.00 do 23 października. 
Msza św. z modlitwa o uzdrowienie w poniedziałek o godz. 18.30 w parafii św. 
Wojciecha. Przedtem o godz. 18.00 różaniec. 

Msza św. w intencji Seniorów z okazji obchodów Dni Seniora będzie w piątek 
o godz. 8.00. Zapraszamy, wraz z Domem Dziennego Pobytu, wszystkich 
Seniorów.  
Spotkanie młodzieży z Niniwy w piątek po wieczornej Mszy św. 
Pielgrzymkę autokarową do Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu w sobotę 23 
października organizuje Parafia katedralna. Wyjazd o godz. 8.00, powrót o godz. 
16.00. Koszt 30 zł. 
Niedziela Misyjna w niedzielę za tydzieo. Składka przeznaczona będzie na 
działalnośd misyjną Kościoła. 
Rekolekcje 33-dniowe będą od 28 października do 8 grudnia br. Więcej 
informacji i szczegółów oraz numer telefonu, aby zgłosid swoją chęd 
uczestnictwa, na plakacie. Zapraszamy do udziału. 

Wypominki, czyli modlitwa różaocowa za zmarłych, będą od 2 listopada. Kartki 
na wypominki są na stoliku pod chórem. Wypisujemy na nich wyraźnie, najlepiej 
w mianowniku, imiona naszych bliskich zmarłych oraz składamy ofiarę jako 
wyraz naszego poświęcenia i troski, by modlitwa była zanoszona w Kościele „za 
dusze, które są w ręku Boga”. Wypominki w dni powszednie będą o godz. 17.45, 
w niedziele o godz. 18.15. 

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: O świętych 
nauczycielach; Ocalił miłośd; Świadectwo amerykaoskiego dziennikarza, który 
z islamu nawrócił się na katolicyzm; W Niedzieli: Jak dziś mówid o Jezusie?; 
Każdy ma swój Różaniec; Czy Polacy spotkali Jezusa?; Co mówi EKG? Za tydzieo 
będzie do nabycia nowy numer Oblackiego Echa. 
Do wieczności odeszła śp. Agnieszka Zawadzka. Wieczny odpoczynek… 

 


