
Ogłoszenia na 10.X.2021 r. – XXVIII niedziela zwykła „B” 

Dzisiaj obchodzimy XXI Dzień Papieski, który jest wyrazem naszej wdzięczności Bogu za 

naszego Wielkiego Rodaka. Towarzyszy mu hasło: „Nie lękajcie się”. W tym dniu mamy 

okazję budować żywy pomnik św. Jana Pawła II, którym jest Fundacja „Dzieło Nowego Ty-

siąclecia” wspierająca edukację młodych Polaków. Możemy to uczynić przez ofiary składane 

do puszek. 

Na Mszy św. o godz. 11.00 dzieci z kl. III będą miały poświęcenie i wręczenie Różańców. 

Obecność dzieci i ich rodziców jest obowiązkowa. 

Nabożeństwo Różańcowe o godz. 17.15, a po wieczornej Mszy św. adoracja Najświętszego 

Sakramentu.  

We wtorek (12 października) spotkanie formacyjne Rycerstwa Niepokalanej i Apostolatu 

Margaretka o godz. 16.00 (dom parafialny). 

W środę (13 października) Różaniec odmówimy w formie Nabożeństwa Fatimskiego. Inten-

cje do modlitwy możemy składać do skarbony przy drzwiach wejściowych. Na zakończenie 

pójdziemy w procesji z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Będzie to ostatnie Nabożeństwo Fa-

timskie w tym roku. 

W czwartek (14 października) przypada Dzień Edukacji Narodowej. Wszystkim Nauczycie-

lom i Wychowawcom życzymy Bożego błogosławieństwa w życiu i pracy, zdrowia, społecz-

nego szacunku oraz wdzięczności wychowanków. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na Na-

bożeństwie Różańcowym i Mszy św. o godz. 18.00. 

15 października (piątek) obchodzimy w Polsce Dzień Dziecka Utraconego. Śmierć dziecka, 

niezależnie od jego wieku i przyczyny, jest jednym z największych dramatów, jaki przeżywa-

ją rodzice. Ogarniemy ich naszą modlitwą podczas Nabożeństwa Różańcowego. 

W przyszłą niedzielę (17 października) na Mszę św. o godz. 9.30 zapraszamy młodzież z kl. 

VIII, która ma przygotować się do sakramentu bierzmowania.  Po Eucharystii będzie spotka-

nie, na którym zostaną podane informacje dotyczące tego przygotowania. 

Przyjmujemy już na tzw. „Wypominki”, czyli modlitwę za naszych Bliskich Zmarłych. Pro-

ponujemy następujące formy tej modlitwy: wypominki roczne i półroczne – w niedziele przed 

Mszą św. o godz. 7.00, 9.30, 11.00 i 12.30; wypominki jednorazowe – Różaniec w dniach 1 i 

2 listopada o godz. 17.00; oraz Msza św. gregoriańska – przez cały listopad. 

W liturgii Kościoła obchodzimy: 

13 października – wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana; 

15 października – wspomnienie św. Teresy z Avila, dziewicy i doktora Kościoła; 

16 października – wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej. 

 

 

 


