
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 26.09.2021 r. 
XXVI Niedziela zwykła 

 
1. Dzisiejsza niedziela to Międzynarodowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Módlmy się 

za wszystkich, by znaleźli się zawsze ludzie dobrej woli. 

2. W poniedziałek wspomnienie Św. Wincentego a Paulo, prezb. 

3. We wtorek wspomnienie Św. Wacława, m. 

4. We środę Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela, Rafała. 

5. W czwartek wspomnienie Św. Hieronima, prezb. i dK. 

6. Pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź codziennie przed Mszą świętą. 

Rozpoczynamy miesiąc październik – miesiąc różańca świętego. Każdego dnia o 

godz. 17.00 będą nabożeństwa różańcowe. W piątek nabożeństwo różańcowe 

połączone z nabożeństwem pierwszo piątkowym. Św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus, dz. dK. Odpust w Godziszowie. Na nabożeństwo różańcowe zapraszam 

dzieci, które będą otrzymywały pamiątki z uczestnictwa w nabożeństwach, 

młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania i wszystkie grupy i 

wspólnoty parafialne. Po różańcu spotkanie tych wszystkich grup i wspólnot – 

rozpoczniemy nowy rok duszpasterski. 

7. W sobotę wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów. Po różańcu Msza święta w 

int. Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ. 

8. Przyszła niedziela jest adoracyjną. O godz. 9.45 zmiana tajemnic różańcowych. 

9. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy wyruszyli w drogę Rajdem rowerowym, 

pomimo niezbyt słonecznej pogody. Dziękuję wszystkim biorącym udział w 

Pikniku rodzinnym. Pogoda pod dachem nie przeszkadzała. Szkoda, że tak mało 

wzięło udział nas w tym naszym świętowaniu. Dziękuję Straży Pożarnej za 

opiekę nad nami na drodze. KGW za przygotowanie poczęstunku. 

10. Dziękuję za podarowanie dwóch dębów na ławki. 

11. Dziękuję Panom Stanisławowi Chmiel, Janowi Kiszka i Stanisławowi Wasil za 

pomoc proboszczowi. 

12. Dziękuję Andrzejowi Kłyś, Adamowi Kiszka, Dawidowi i Mateuszowi Kotrybała, 

Panu Władysławowi Łagód, Rafałowi Kiełbasa za pomoc w przykręceniu liter. 

13. Dziękuję Paniom Małgorzacie Tomiło z siostrą za porządki z kwiatami. 

14. Wszystkim dziękuję za jakiekolwiek dobro, które wnoszą do naszej rodziny 

parafialnej. 

15. Ofiary na zeszyt300zł. 

16. Dziękuję za posprzątanie świątyni, kwiaty i ofiarę 60 zł. 

17. Zachęcam bardzo do nabycia i czytania prasy katolickiej.  

 

 


