
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XXIX Niedziela Zwykła   
20.10.2019r. 

 

1. Dzisiaj: 

• Światowa Niedziela Misyjna  

• Przed kościołem zbiórka ofiar do puszek na Papieskie Dzieła Misyjne 

• 80. rocznica rozstrzelania Obywateli Ziemi Śremskiej – początek uroczystości rocznicowych 
Mszą św. o godz. 16.30 w Farze 

 

2. We wtorek:  

• W liturgii obchodzimy wspomnienie św. Jana Pawła II. Będziemy dziękować Bogu za dar jaki 
otrzymaliśmy w osobie świętego Papieża, za jego duchowe przywództwo w życiu 
współczesnego Kościoła i w życiu tak wielu z nas. Po Mszach św. możliwość uczczenia relikwii 
świętego 

• Nabożeństwo do św. Rity w łączności z różańcem o godz. 17.15 

• Szkoła Katolicka przeżywa Dzień Patrona 

 

3. Spotkania grup duszpasterskich: 

• Żywy Różaniec i Straż Honorowa – w poniedziałek spotkanie po Mszy św. o godz. 18.00 
 

4. W Biurze Parafialnym do końca października przyjmujemy wymienianki roczne. Wymienianki 
jednorazowe można natomiast składać do skrzyni wystawionej w dolnym kościele 
 

5. Biuro Parafialne w tym tygodniu w związku z Nawiedzeniem Obrazu MB Częstochowskiej czynne 
we wtorek, czwartek i piątek 9.00 – 10.00  
 

6. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na potrzeby Caritas Parafialnej   
 

7. W tym tygodniu odeszły do Pana śp. Bogumiła Maćkowiak, Bronisława Płończak i Aurelia 
Nowaczyk (pogrzeb we wtorek o godz. 10.00). Wieczny odpoczynek… 
 

8. Polecamy prasę katolicką 
 

9. Zapraszamy do naszej parafialnej kawiarni Emaus. Dzisiaj szczególnie na parafialne pączki  
 

 

NAWIEDZENIE KOPII CUDOWNEGO OBRAZU JASNOGÓRSKIEGO 

1. Przygotowanie do wydarzenia  

a) duchowe: 

• Nabożeństwa różańcowe w najbliższym tygodniu dla wszystkich od poniedziałku do czwartku 

o godz. 17.30, w piątek o godz. 15.30 i w sobotę o godz. 18.00 

• Spowiedź święta dla całej parafii w środę (z udziałem zaproszonych kapłanów) w kościele 

górnym 9.00 – 10.30, 14.30 – 16.00 i 17.00 – 18.30. Prosimy, aby wszyscy skorzystali ze 

spowiedzi w tym dniu 



• W piątek obraz przybywa do naszego miasta. Uroczystość przywitania na Rynku o godz. 

17.30. W związku z tym Msza św. w piątek w naszym kościele o godz. 7.00 i 16.00 (UWAGA!!! 

Nie ma Mszy św. wieczornych i stałego konfesjonału)  

 

b) zewnętrzne: 

• Prosimy, aby już od jutra przygotować dekoracje okienne i wywiesić flagi (zarówno na osiedlu 

jak i na wioskach) 

• W czwartek pragniemy udekorować trasę przybycia Matki Bożej. Prosimy wszystkich                     

o pomoc. Spotykamy się przy zakrystii o godz. 10.00  

 

2. Przybycie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej do naszej parafii w niedzielę                             

27 października  

 

PROGRAM NAWIEDZENIA 

27 i 28 października 2019 r.  

 

• 1700 Wyjście Procesji z Kościoła na miejsce powitanie Obrazu  

• 1730  Powitanie Obrazu na granicy parafii ul. Chłapowskiego (na wysokości  

        Spółdzielni Mieszkaniowej)  

• 1800 Msza Św. powitania pod przewodnictwem Księdza Biskupa Damiana Bryla  

• 1930 Czuwanie indywidualne  

• 2015  Akatyst  

• 2100 Apel Jasnogórski  

• 2130 Koncert Maryjny  

• 2230 Nabożeństwo różańcowe  

• 2330 Modlitwa wdzięczności zmarłym za dar przekazania wiary  

• 2400  Pasterka Maryjna celebrowana przez kapłanów pochodzących i pracujących  

        wcześniej w parafii  

• 115-630 Czuwanie poszczególnych ulic, wiosek i grup duszpasterskich  

➢ 115 – 200  mieszkańcy Nochowa oraz Parafialny Odział Caritas 

➢ 200 – 245  mieszkańcy Wirginowa, Pełczyna, Nochówka oraz Odnowa                         

               w Duchu Świętym i Domowe Ogniska Miłosierdzia  

➢ 245 – 330  mieszkańcy ulicy Chłapowskiego oraz Krąg Biblijny  

➢ 330  - 415  mieszkańcy ulicy Komorowskiego i Grunwaldzkiej oraz Strażnicy  

               Eucharystii i Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej  

➢ 415 – 500  mieszkańcy ulicy Okulickiego oraz Rodzina Serca Miłości  

              Ukrzyżowanej i Rodzina Radia Maryja  

➢ 500 – 545 mieszkańcy ulicy Paderewskiego oraz Apostolstwo Dobrej Śmierci  



➢ 545 – 630  mieszkańcy ulicy Szymanowskiego, Chopina i Konstytucji 3 Maja  

              oraz Żywy Różaniec  

• 630 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP  

• 700  Msza św.  

• 800 – 900  Czuwanie indywidualne 

• 900   Msza św. w intencji chorych i  osób w  podeszłym wieku z sakramentem  

       namaszczenia  

• 1000 – 1300 Czuwanie  - prowadzone przez poszczególne szkoły (zapraszamy  

                   wszystkich do wspólnej modlitwy) 

• 1200  Anioł Pański  

• 1330 Msza św. z błogosławieństwem niemowląt, dzieci przedszkolnych oraz matek 

w stanie błogosławionym  

• 1500 Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec 

• 1600 Msza św. na zakończenie Nawiedzenia Obrazu z nabożeństwem zakończenia 

 


