
Ogłoszenia na 25.IX.2022 r. – XXVI niedziela zwykła „C” 

Rycerstwo Niepokalanej każdego 25-go dnia miesiąca (od marca do listopada br. – przez 9 

miesięcy) zaprasza na modlitwę pod Krzyż Misyjny przy kościele, w intencji: o pokój mię-

dzy narodami, o nawrócenie ludzi do Boga Ojca, o powrót dzieci i młodzieży do Kościoła 

Chrystusowego. Dzisiaj modlitwa będzie o godz. 16.45. 

 

Nabożeństwo niedzielne o godz. 17.15. Pomodlimy się Nieszporami. Po Mszy św. wieczornej 

adoracja Najświętszego Sakramentu. 

 

28 września podejmowana jest modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego na ulicach miast. 

Również w Starachowicach będziemy prosić Pana Boga o Jego łaski, modląc się Koronką. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy w środę o godz. 15.00 na skrzyżowaniu ulic: Leśna, 

Kopalniana i Majówka (przy Lidlu). 

 

Od soboty rozpoczyna się miesiąc październik. Jesteśmy szczególnie zaproszeni do Modlitwy 

Różańcowej. Nabożeństwo Różańcowe codziennie o godz. 17.15 – tak w dni powszednie, jak 

i w niedziele. Zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w tej modlitwie. Są 

przygotowane specjalne materiały duszpasterskie, które dzieci będą otrzymywać, gdy będą 

obecne na Różańcu. 

 

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

czyli o godz. 16.45. 

W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca (2 października). Po Mszy św. porannej odmó-

wimy Różaniec z intencją wynagradzającą Niepokalanemu Sercu NMP. 

W sobotę (1 października) odbędzie się XV Pielgrzymka Rodziny Różańcowej Diecezji Ra-

domskiej do Wysokiego Koła – do sanktuarium MB Królowej Różańca Świętego. Organizo-

wany jest wspólny wyjazd ze Starachowic. Zapisy w zakrystii. Koszt: 40 zł. Wyruszymy o 

godz. 8.00. 

W przyszłą niedzielę (2 października) na Mszy św. o godz. 11.00 dzieci z kl. III będą miały 

poświęcenie i wręczenie Różańców. Jest to etap przygotowania do uroczystości I Komunii 

św. Obecność dzieci i ich rodziców obowiązkowa. 

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

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

będzie za tydzień. 

W przyszłą niedzielę (2 października) o godz. 16.30 comiesięczne spotkanie Wspólnoty 

Żywego Różańca, Rycerstwa Niepokalanej i Apostolatu Margaretka. 

 

W liturgii Kościoła obchodzimy: 

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

28 września – wspomnienie św. Wacława, męczennika; 

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

30 września – wspomnienie św. Hieronima, kapłana; 



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

 

 

 


