
 

 

Ogłoszenia Parafialne 
Parafia Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli, Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 21 listopada 2021 r. 

 
 

Dzisiaj w Chebziu, w kaplicy św. Katarzyny Aleksandryjskiej przypada odpust. 
Módlmy się za parafian z Chebzia. 

Kolekta dzisiaj jest przeznaczona na archidiecezję. 
 

O 15.00 - Nieszpory odpustowe w kaplicy w Chebziu. U nas nie będzie Nieszporów. 
 

Wtorek 
O 17.40 – nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy. 
 

Środa 
O 18.45 - spotkanie biblijne i modlitewne w salce katechetycznej. 

  

Czwartek 
Na Msze św. o 18.00 zapraszamy Bractwo Szkaplerzne. Po nim - spotkanie 

formacyjne w salce. 
  

Piątek 
Adoracja Najświętszego Sakramentu do 18.00. 
 

Sobota 
O 7.00 – różaniec prowadzi Piąta Róża Różańcowa. 
O 17.00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św. 
 

Następny tydzień 
W przyszłą niedzielę rozpoczynamy okres Adwentu. Od przyszłego poniedziałku 

zapraszamy dzieci na Msze św. roratnią o godz. 18.00. W zakrystii są do nabycia 
lampiony dla dzieci. 

W przyszłą niedzielę o 9.00 - Msza św. w intencji parafialnego chóru „Gloria”  
z okazji wspomnienia św. Cecylii. 

Za tydzień kolekta będzie przeznaczona na parafię. 
Od soboty rozpoczynamy odwiedziny duszpasterskie, tzw. kolędę. Jak już 

wielokrotnie zapowiadaliśmy, w tym roku „kolęda” będzie w tych rodzinach, które 
wcześniej zgłoszą takie pragnienie. Planowany termin kolędy jest w gablotce i na 
zaproszeniach, które otrzymaliście w skrzynce na listy. Jeśli państwo sobie życzą 
odwiedzin duszpasterskich, prosimy zgłoszenie wrzucać do skrzynki, która 
znajduje się na stoliku, obok gazet. Jeśli ktoś nie otrzymał zaproszenia, to prosimy 
o zgłoszenie się w zakrystii lub kancelarii. 
 



 

 

Kaplica w  Chebziu  

 

Niedziela – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.  
Uroczystość Odpustowa ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej. 
O godz. 10:30 Suma Odpustowa.  
O godz. 15:00 Nieszpory Odpustowe. 
Kolekta przeznaczona na potrzeby archidiecezji. 
Poniedziałek – Wspomnienie św. Cecylii. 
Środa – Wspomnienie św. Andrzeja Dunc-Lac i Towarzyszy. 
Czwartek – Wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej. 
Niedziela –   1 Niedziela Adwentu. 
Rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Pierwsza Niedziela Adwentu jest Niedzielą 

Trzeźwości. 
 

Intencje mszalne można zamawiać telefonicznie.  
Nr. tel. na Chebzie: 601 405 979 
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