
Informacje Duszpasterskie  
 

16.10.2022 - Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej - Dzień Papieski. 

 

✓ Dzisiaj w naszym dekanacie Odpust ku czci św. Jadwigi w Nowym Lesie. 

✓ Dzisiaj po Mszach św. przy domu katechetycznym, nasi ministranci 

rozprowadzają Kremówki Papieskie. Dochód jest przeznaczony na wycieczkę 

grupy ministranckiej. Serdecznie zapraszamy. 

✓ Po Mszach św. można także złożyć ofiarę do puszek na fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia 

wspierającą zdolną młodzież. 

✓ O g. 17.15 nabożeństwo różańcowe. 

✓ Na nabożeństwa różańcowe zapraszamy wszystkich codziennie o g. 17.15. 

✓ W tym tygodniu na spotkania przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania, zapraszamy 

klasy 7. Godziny i terminy spotkań znajdziemy na stronie internetowej oraz w gablotach. 

✓ We wtorek popołudniu kancelaria czynna do godz. 17.00. 

✓ We wtorek obchodzimy Święto św. Łukasza - patrona Służby Zdrowia.  

Z tej okazji o g. 18.00 Msza św. w intencji wszystkich pracowników głuchołaskiej służby 

zdrowia. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

✓ W środę o g. 18.00 Msza św. ku czci NMP Nieustającej Pomocy. 

✓ W czwartek od g. 8.00 do 10.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

✓ O g. 16.30 Msza św. szkolna dla wszystkich dzieci. 

✓ W piątek o g. 19.00 Msza św. młodzieżowa w kościele gimnazjalnym. Po Mszy św. 

młodzieżowej nasi Harcerze ZHR zapraszają na różaniec prowadzony przez harcerzy. 

✓ W sobotę, obchodzimy wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża. 

✓ Także w sobotę, 22 października w domu katechetycznym odbędzie się spotkanie w 

sprawie strojów pierwszokomunijnych. Chłopcy o g. 11.00, dziewczynki o g. 12.30. Będzie 

to krótki pokaz z wyborem stroju i pomiar. W czasie pomiaru pobierany jest zadatek na 

strój (100 zł od chłopców, 150 zł od dziewczynek), który jest odejmowany od ceny 

całkowitej. Na spotkaniu przedstawiciel firmy odpowie na pytania rodziców. 

✓ W przyszłą niedzielę o g. 7.30 Msza św. od Grupy św. O. Pio. 

✓ O g. 12.00 Msza św. w int. Harcerzy w 5 rocznicę powstania głuchołaskiego ZHR. 

✓ Zachęcamy do nabywania i czytania katolickiej prasy. Jest ciągle nowy numer Małego 

Gościa dla dzieci. W zakrystii nadal można nabywać kalendarze misyjne w cenie 7 zł.  

✓ Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii oraz za ofiary na wsparcie 

Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. W przyszłą niedzielę, będzie to niedziela misyjna 

kolekta przeznaczona jest na Misje i misjonarzy. 

✓ Na bocznych ołtarzach wyłożone są kartki wypominkowe. Prosimy o czytelne wypisywanie 

nazwisk, najlepiej drukowanymi literami. Wypominki składamy w zakrystii lub kancelarii 

parafialnej. Za ofiary składane przy okazji wypominek składamy serdeczne Bóg zapłać. 

✓ W naszej modlitwie w intencji Parafii rozważamy pierwszą tajemnicę bolesną - Modlitwa 

Pana Jezusa w Ogrójcu. 

✓ Ogłoszenia dodatkowe: 

Policja informuje, że na terenie powiatu nyskiego nasiliła się skala wyłudzeń i oszustw. 

Oszuści cały czas zmieniają sposoby działania. Pamiętajmy, że funkcjonariusze nigdy nie 

proszą o przelewy, przekazanie pieniędzy, haseł, loginów, numeru karty czy kodów. Nie 

ufajmy osobom podającym jakieś instrukcje przez telefon. Bądźmy czujni i wspólnie 

zadbajmy o bezpieczeństwo. Więcej szczegółów na plakatach w gablotach. 

 

✓ W tym tygodniu odeszli od nas do wieczności: Zbigniew Stec, lat 56, Bogdan 

Ponichtera, lat 60 -Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie. 


