
Ogłoszenia na 20.X.2019 r. – XXIX niedziela zwykła „C” 

Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Z tej racji dzisiejsza taca będzie przekazana na po-

moc misjom.  

Gościmy pośród nas o. Michała Tomczaka, Misjonarza Oblata Maryi Niepokalanej ze Świę-

tego Krzyża. Dziękujemy mu za głoszone nam słowo Boże. Po każdej Mszy św. można nabyć 

kalendarze misyjne. Złożone ofiary zostaną przeznaczone na pracę misyjną Zgromadzenia. 

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

nych praktyk religijnych (dominicantes i communicantes). Takie liczenie przeprowadzane jest 

dzisiaj. 

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

Najświętszego Sakramentu. 

W ciągu najbliższego tygodnia będzie także prowadzona zbiórka środków czystości (np. 

proszki, mydło, pasta do zębów, płyny do mycia itp.) oraz przyborów szkolnych. Zebrane 

rzeczy będą przekazane do placówek misyjnych. Można je składać do kosza przy ołtarzu 

Matki Bożej. 

24 października (czwartek w Tygodniu Misyjnym) w całej Polsce członkowie Kół Różańco-

wych przeżywają dzień dziękczynienia za Dzieło Żywego Różańca i modlitwy o beatyfikację 

sługi Bożej Pauliny Jaricot (założycielki tego Dzieła). Zapraszamy na nabożeństwo różańco-

we, które poprowadzą przedstawiciele Wspólnoty Żywego Różańca. 

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

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

Mszą św. o godz.: 7.00, 9.30, 11.00 lub 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 (27 października) obchodzimy Uroczystość poświęcenia własnego ko-

ścioła, czyli pamiątkę konsekracji naszej świątyni. 

Za tydzień także zmiana czasu z letniego na zimowy. Z soboty na niedzielę (27/28 paździer-

nika) cofamy zegarki o godzinę. 

W liturgii Kościoła obchodzimy: 

22 października – wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża;  

23 października – wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego, biskupa; 

24 października – wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta. 

 

 

 

 

 


