Ogłoszenia na 7.X.2018 r. – XXVII niedziela zwykła „B”
Nabożeństwo Różańcowe dzisiaj o godz. 17.15, a godz. 19.00 (po wieczornej Mszy św.) adoracja Najświętszego Sakramentu.
9 października (wtorek) został wyznaczony dla naszego dekanatu jako dzień modlitwy w intencji Synodu i młodzieży. W związku z tym o godz. 9.00 zostanie odprawiona Msza św.
w tych intencjach, a po Eucharystii będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, które
będzie trwało do 16.30. Zapraszamy do osobistej adoracji i modlitwy za młodzież. Zachęcamy również młodzież do nawiedzenia kościoła i do uczestnictwa w tym dniu w Nabożeństwie
Różańcowym.
13 października (sobota) rozpocznie kolejny cykl katechez przedmałżeńskich dla przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa.
W sobotę o godz. 11.00 w naszym kościele zostanie odprawiona Msza św. w intencji społeczności Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Starachowicach. Eucharystia wiąże się z uroczystością ślubowania młodzieży klas pierwszych (w tym klas mundurowych) i nadania szkole imienia Wojska Polskiego.
W sobotę (13 października) Różaniec odmówimy w formie Nabożeństwa Fatimskiego, które
rozpocznie się o godz. 17.00. Intencje do modlitwy możemy składać do skarbony przy
drzwiach wejściowych. Na zakończenie pójdziemy w procesji z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Będzie to ostatnie Nabożeństwo Fatimskie w tym roku.
W przyszłą niedzielę (14 października) obchodzimy kolejny - XVIII Dzień Papieski, który
jest wyrazem naszej wdzięczności Bogu za naszego Wielkiego Rodaka. Towarzyszyć mu
będzie hasło: Promieniowanie ojcostwa. W tym dniu mamy też okazję budować żywy pomnik św. Jana Pawła II, którym jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wspierająca edukację młodych Polaków. Będzie, jak co roku, prowadzona zbiórka na ten cel.
W niedzielę (14 października) przypada Dzień Edukacji Narodowej. Wszystkim Nauczycielom i Wychowawcom życzymy Bożego błogosławieństwa w życiu i pracy, zdrowia, społecznego szacunku oraz wdzięczności wychowanków. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na Nabożeństwie Różańcowym.
W przyszłą niedzielę (14 października) o godz. 15.00 zapraszamy na Mszę św. do sali Bożego
Miłosierdzia młodzież przygotowującą się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania oraz ich
rodziców.
W liturgii Kościoła obchodzimy:
9 października – wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, biskupa;
11 października – wspomnienie św. Jana XXIII, papieża;
12 października – wspomnienie bł. Jana Beyzyma, kapłana;
13 października – wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana.

