
Ogłoszenia na 15.X.2017 r. – XXVIII niedziela zwykła „A” 

Odpowiadając na Apel Przewodniczącego KEP dotyczący pomocy dla poszkodowanych 

przez trzęsienie ziemi w Meksyku, prowadzona jest dzisiaj po każdej Mszy św. zbiórka do 

puszek na ten cel. 

Dzisiaj o godz. 16.15 zapraszamy na koncert zespołu Trio Cantabile (Lublin), który zapre-

zentuje koncert dedykowany św. Janowi Pawłowi II. 

15 października obchodzimy w Polsce Dzień Dziecka Utraconego. Śmierć dziecka, niezależ-

nie od jego wieku i przyczyny, jest jednym z największych dramatów, jaki przeżywają rodzi-

ce. Otoczymy ich dzisiaj naszą modlitwą podczas Nabożeństwa Różańcowego. 

Nabożeństwo Różańcowe o godz. 17.15. Po Mszy św. wieczornej, o godz. 19.00, adoracja 

Najświętszego Sakramentu. 

18 października (środa) to dzień św. Łukasza Ewangelisty, który jest też Patronem Służby 

Zdrowia. W modlitwie różańcowej będziemy prosić o Boże błogosławieństwo dla lekarzy, 

pielęgniarek i całego personelu medycznego, a także prosić Pana Boga o pomoc w rozwiązy-

waniu trudnych i aktualnych problemów tego środowiska. 

18 października swoje imieniny obchodzi ks. Łukasz Ślęzak. Zapraszamy do modlitwy 

w intencji Czcigodnego Solenizanta. Już dziś życzymy ks. Łukaszowi obfitości łask Bożych, 

zdrowia, radości i wszelkiego dobra w codziennym życiu. 

18 października przypada kolejna rocznica śmierci Ks. Biskupa Jana Chrapka. Pamiętajmy 

o nim w modlitwie. 

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 przyszłą niedzielę (22 października) rozpocznie się Tydzień Misyjny. Taca będzie przeka-

zana na cele misyjne. 

Zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski, co roku prowadzone są badania niedziel-

nych praktyk religijnych (dominicantes i communicantes). Takie liczenie przeprowadzone 

zostanie w przyszłą niedzielę. 

W liturgii Kościoła obchodzimy: 

16 października – wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej;  

17 października – wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika; 

18 października – święto św. Łukasza Ewangelisty; 

20 października – wspomnienie św. Jana Kantego, kapłana; 

21 października – wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa. 

 

 


