
Ogłoszenie duszpasterskie  

XXXIII  Niedziela Zwykła C  - 17. XI. 2019 r. 
 

1. Przez udział w niedzielnej Eucharystii Pan umocnił nas swoim słowem i Najświętszym 

Ciałem. Pomnażajmy w sercach dary Bożej łaski, aby wytrwale kroczyć drogami wiary, 

wiodącymi przez codzienne wyzwania i trudy.  

 

2. Dziś o godzinie 17.30 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia – serdecznie zapraszamy.                              

W poniedziałek o godzinie 19.00 spotkanie modlitewne grupy Przemienienie. W środę                   

o godz.18.00 Nowenna i Msza św. do Matki Bożej Pocieszenia. W sobotę od 17.30 – 18.00 

cicha adoracja Najświętszego Sakramentu. 

  

3. W związku ze zbiórką elektro-śmieci prowadzoną w całej Polsce przez Stowarzyszenie 

Dobrych Inicjatyw “Pro Missio”, zapraszamy całą wspólnotę parafialną do udziału w zbiórce 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt RTV i AGD np. pralki, telewizory, 

komputery). Zbiórka będzie miała miejsce na placu przed kościołem od 18 listopada do 20 

listopada do godz. 09.00. Przychody z akcji wspomogą zakup nowoczesnych Inkubatorów 

do Szpitala na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce prowadzonego przez Siostry 

Orionistki oraz Akcję „Wyprawka dla dzieci” prowadzoną w Kamerunie przez Siostry 

Pallotynki. 

 

4. W najbliższy czwartek ks Konrad będzie przeżywał dzień swoich imienin o godz. 18.00 

odprawimy Mszę św. w intencji solenizanta - serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.  

  

5. W piątek, 22 listopada, w liturgii wspominamy św. Cecylię patronkę muzyki kościelnej. 

Zachęcamy wszystkich uzdolnionych muzycznie do większego zaangażowania w śpiew                            

i zdobycie się na odwagę dołączenia do zespołu chóru parafialnego, scholii dziecięcej czy 

młodzieżowej. Z racji święta patronalnego Pani Anecie organistce, Panu Dariuszowi 

Kamińskiemu, wszystkim członkom chóru kolegiackiego, scholii młodzieżowej i dziecięcej 

życzymy Bożych łask, radosnej służby Bogu poprzez śpiew, i stałej opieki Św. Cecylii.  

  

6. Powoli zbliżamy się do końca obecnego roku liturgicznego. Za tydzień ostatnia niedziela 

przed Adwentem - uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.  

 

7. W najbliższą  niedzielę swój dzień patronalny przeżywać będzie Akcja Katolicka jak co 

roku o godzinie 10.30 Msza św. intencji Akcji Katolickiej oraz w intencji wszystkich 

sponsorów i ofiarodawców wspierających nasz parafialny odział Akcji Katolickiej. 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

 

8. W zakrystii i kancelarii przyjmujemy na wypominki roczne i półroczne. Nie szczędźmy 

daru modlitwy, jeśli zależy nam na zbawieniu wiecznym naszych bliskich zmarłych. 

 

9. Zachęcamy do lektury naszego Tygodnika katolickiego ” Niedziela „ 

 

10. W ostatnim tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności: śp. Stanisława Floreckiego. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie … 

 

 

 
 



 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 18 XI – św. Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica, męczennica w obronie czystości, 

patronka Ruchu Czystych Serc, 

 20 XI – św. Rafał Kalinowski (1835-1907), polski karmelita, niestrudzony spowiednik, 

 21 XI – Najświętsza Maryja Panna w Jej tajemnicy ofiarowania się Panu Bogu, 

 22 XI – św. Cecylia (III w.), męczennica z czasów pierwszych prześladowań chrześcijan, patronka 

muzyki i śpiewu. 

 

 


