
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

2 października 2022 roku – XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA   

 
1. Dzisiaj na Mszy o 10.30 spotkanie dzieci komunijnych i poświęcenie różańców. 

2. Rozpoczął się październik – miesiąc szczególnej modlitwy różańcowej. Różaniec dla dzieci od 

poniedziałku do piątku o 17.00, dla pozostałych po Mszy św. o 18.00. W  piątki o 20.00!!! zakończony 

Apelem Jasnogórskim; w soboty i niedziele przed Mszą św. –  o 17.30. Sięgajmy codziennie po różańce i 

módlmy się codziennie w kościele i w naszych rodzinach .Tegoroczną intencją niech będzie zakończenie 

wojny i uchronienie Europy i świata przed groźbą wojny nuklearnej ze strony Rosji. 

3. Jutro wyjazd do Buku na biograficzny film pt: „ JOHHNY ” o śp. ks. Janie Kaczkowskim Zapisy jeszcze dziś 

w zakrystii . 

4. Z racji poważnej sytuacji, jaka zaistniała, od środy będziemy przeżywali rekolekcje różańcowe, które 

przeprowadzi dla nas  O. Izydor. Dawniej 7  października był przeżywany odpust ku czci MB Różańcowej 

czczonej w naszym kościele. Nawiążemy do tej tradycji. Zapraszam w imieniu swoim i O. Izydora na nauki 

od  środy do piątku o 10.00 i 19.00. Ofiary z rekolekcji przeznaczamy na potrzeby o. Franciszkanów w 

Toruniu, gdzie posługę pełni o. Rekolekcjonista 

5. W I czwartek i piątek miesiąca do chorych udam się od godz.11.00. Spowiedź po południu od 16.00- 17.00 

dla dzieci i młodzieży. Dla starszych pół godziny przed Mszą św. 

6.  W piątek na 20.00 proszę wszystkich kandydatów do bierzmowania z deklaracjami. Tego dnia  

wspomnienie MB Różańcowej i cudu z 1571 roku – bitwy pod Lepanto. 

7. Po Mszach św. zapisujemy w zakrystii kandydatów do ministrantów i dziecięcego chórku „ Boże Owieczki” 

z różnych klas. Zachęcam chętnych do pięknej i zaszczytnej służby dla P. Jezusa. O pomoc i zachętę w 

tej sprawie proszę rodziców.  

8. W przyszłą niedzielę ogólnopolskie liczenie wiernych uczestniczących w niedzielnej Mszy św. Od północy 

rozpoczynamy, jako parafia Nieustający różaniec. 

9. W liturgii w tym tygodniu: we wtorek - św. Franciszka z Asyżu; we środę – św. Faustyny / poświęcenie 

obrazu /, a w piątek . – NMP Różańcowej. 

10. Prasa katolicka: Gość Niedzielny, Mały Gość dla dzieci, Przewodnik Katolicki; Dobre Nowiny – egz. 

darmowe. 

11. Zmarła nasz parafianka śp. Karolina Czaińska l.96 z ul Szamotulskiej. Pogrzeb odbył się w sobotę w 

Lesznie. Dobry Jezu 

12. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła, za dary kulinarne i  wszelką życzliwość. Życzę wszystkim 

błogosławionego tygodnia.  


