
Ogłoszenia na 25.IX.2016 r. – XXVI niedziela zwykła „C” 

Nabożeństwo niedzielne o godz. 17.15. Pomodlimy się Nieszporami. W szczególny sposób 

polecać będziemy Bożej Opiece wszystkie małżeństwa i rodziny. 

W sobotę (1 października) rozpoczyna się miesiąc październik, w którym Kościół szczególnie 

zaprasza nas do Modlitwy Różańcowej. Nabożeństwo Różańcowe będziemy odprawiali o 

godz. 17.15 – tak w dni powszednie, jak i w niedziele. Zapraszamy do uczestnictwa w tej co-

dziennej modlitwie zanoszonej przez pośrednictwo Matki Bożej i połączonej z rozważaniem 

Ewangelii. Niech nie zabraknie dzieci, młodzieży i dorosłych. 

W październiku w dni powszednie pierwsza Msza św. popołudniowa będzie przed Różańcem, 

czyli o godz. 16.45. 

W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. Po Mszy św. porannej Różaniec z intencją wy-

nagradzającą Niepokalanemu Sercu NMP. 

W sobotę odbędzie się także IX Pielgrzymka Rodziny Różańcowej Diecezji Radomskiej do 

Wysokiego Koła – do sanktuarium MB Królowej Różańca Świętego. Organizujemy wyjazd z 

naszej parafii. Zapisy w zakrystii u p. Kościelnego. Koszt: 20 zł. Wyruszymy o godz. 8.00. 

Z racji Pielgrzymki parafialne spotkanie Żywego Różańca odbędzie się w niedzielę (2 paź-

dziernika) o godz. 16.30 w kościele. 

W najbliższą sobotę (1 października) pierwsze spotkanie grup kandydatów do sakramentu 

bierzmowania. Na godz. 12:00 zapraszamy wszystkie dziewczęta, na godz. 13:00 zapraszamy 

chłopców. Spotkanie w domu parafialnym. 

Zapraszamy dzieci szkoły podstawowej od klasy 3 do 6 na spotkania Oazy Dzieci Bożych. 

Chcemy przez wspólną zabawę poznawać Pana Boga, wspólnie się modlić i spędzać mi-

ło  czas. Spotkania w każdą sobotę o godz. 10:00 w domu parafialnym. 

W przyszłą niedzielę (2 października) będziemy gościli w naszej parafii kwartet muzyczny 

„Głosy Aniołów”. Pochodzący z Tarnopola (Ukraina) artyści włączą się w liturgię, a po każ-

dej Mszy św. zaprezentują krótki koncert. Będą też prowadzić kwestę na pomoc dla dzieci 

z domów dziecka w Okręgu Tarnopolskim. 

W liturgii Kościoła obchodzimy: 

27 września – wspomnienie św. Wincentego a Paulo, kapłana; 

28 września – wspomnienie św. Wacława, męczennika; 

29 września – święto Św. Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela; 

30 września – wspomnienie św. Hieronima, kapłana; 

1 października – wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła; 

2 października – wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów. 

 

 


