
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

 
1. Dzisiaj o godz. 15.00 zapraszamy na koncert chórów w repertuarze pieśni 

maryjnych. W programie: chór parafialny z Brzezia, chór „Cecylia z 
Krzanowic”, Zespół „Rzuchowianki”, Zespół „Kalina” z Łazisk, Zespół „Olzanki” 
z Olzy, Zespół „Gołężanki” z Grabówki oraz Zespół „Dzimierzanki” z Dzimierza.  
 

2. Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe dzisiaj o godz. 16.15. 
 

3. Kolekta dzisiejszej niedzieli zostanie przeznaczona na potrzeby parafii, z 
kolei przed kościołem odbywa się zbiórka na Fundację „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia”.  

 
4. Obchody liturgiczne tygodnia: 

- poniedziałek – wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy  
                           i doktora kościoła, 

- wtorek – uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska, 
- środa – wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i 

męczennika, 
- czwartek – Święto św. Łukasza, Ewangelisty.  
- sobota – wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera. 

 
5. Trwa miesiąc październik. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe od 

poniedziałku do piątku o godz. 17.30, w sobotę i niedzielę o godz. 16.15. 
 
6. W poniedziałek przypada wspomnienie św. Teresy od Jezusa. W tym dniu 

po każdej Mszy św. będzie możliwość ucałowania relikwii Świętej.  
 

7. Dzieci, rodziców, nauczycieli zapraszamy na Mszę św. szkolną w czwartek 
o godz. 17.00. Okazja do spowiedzi św. od godz. 16.30. 

 
8. Młodzież naszej parafii zapraszamy na spotkanie Ruchu Światło-Życie, 

które rozpocznie się w piątek Mszą św. o godz. 17.00.  
 

9. W tym tygodniu przypada trzeci piątek miesiąca. Po Mszy św. porannej 
zapraszamy na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, z kolei o godz. 15.00 
na Koronkę do Miłosierdzia Bożego.  

 
10. W piątek o godz. 19.30 zapraszamy na czuwanie modlitewne.  

 



11. We wtorek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na nauki przedchrzcielne.  
 

12. Kolekta w przyszłą niedzielę zostanie przeznaczona na misje.   
 

13. Dziękujemy wszystkim, którzy w ostatnim czasie pomagali w pracach w 
kościele i wokół kościoła. Za wszelki trud, wysiłek i poświęcony czas z 
serca Bóg zapłać! 
 

14. Zachęcamy do zakupu „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa”, „Miłujcie 
się”, naszego informatora parafialnego. 
 
 
 


