
Ogłoszenia duszpasterskie 
 

XXV niedziela zwykła – 20 września 2015 r. 
 

1. Msze św. według ustalonego planu, podobnie czynne będzie biuro parafialne          

z wyjątkiem soboty. 

 

2. Dzisiaj przed kościołem zbieramy do puszek ofiary na utrzymanie Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego, Wydział Teologiczny i Szkoły Katolickie   

a w starym biurze parafialnym ofiary od członków Towarzystwa Przyjaciół 

naszego Seminarium Duchownego. 

 

3. W środę o g. 18.00 Godzinki, o 18,30 Nowenna a o 19.00 Msza św. do MBNP 

w intencji próśb i podziękowań. 

 

4. W czwartek o g. 8,00 Msza św. w int. Czcicieli Miłosierdzia Bożego a g. 19,00 

w int. Róży rodziców i ich dzieci. 

 

5. W czwartek od g. 18,00 adoracja Najświętszego Sakramentu. 

 

6. W czwartek 24 września o g. 13,00 w Katedrze pod przewodnictwem  

Ks. Abpa Metropolity Msza św. w int. 25 – lecia posługi kapelańskiej w 

Policji ks. Proboszcza. Serdecznie zachęcamy do udziału.  

 

7. W sobotę w g od 9 do 12  ze Spowiedzią i Komunią Św. kwartalną przyjdą 

kapłani do chorych i starszych Parafian.  

 

8. W przyszłą niedzielę – 4 miesiąca września – o g. 7,00 odprawimy Mszę św.  

w intencji ofiarodawców a składka zbierana na wszystkich Mszach św. 

przeznaczona jest na cele budowlano - remontowe naszej parafii. 

 

9. W przyszłą niedzielę, 4 miesiąca września, po Mszy św. wieczornej pierwsza 

po wakacjach adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez młodzież 

i dla młodzieży. Zapraszamy wszystkich. 

 

10. Zachęcamy do nabywania kolejnego numeru Przewodnika Katolickiego, który 

zawiera między innymi artykuły – Uchodźcy – nie pytamy ilu przyjąć, ale jak 

im pomóc; sytuacja Kościoła Katolickiego w Stanach Zjednoczonych oraz 

straciłam wzrok, ale się nie poddałam – być osobą niewidomą.  
 

 

Zmarli nasi parafianie w tym tygodniu: 

 

+ Zbigniew  Wysocki  - ul. Swoboda  l. 58 

+ Teresa  Michalska  -  ul. Bukowska   l. 77 

+ Stanisław Kużdżał  - ul. Bukowska  l. 85 
+ Janina Łukasiewicz  -  ul. Jesienna  l.  86  


