OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 1.10.2017 r. XXVI Niedziela Zwykła
poniedziałek, 02 października 2017 10:35

Zachęcamy wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych, do licznego udziału w
nabożeństwie różańcowym, które w naszym kościele będziemy celebrowali w niedzielę o
godz. 15 15 a w tygodniu o godz. 17 15 .

Dzisiaj o 14 30 spotkanie z członkami Żywego Różańca o 15 15 nabożeństwo różańcowe o
00 msza św.
16

Pamiętajmy i przypominajmy innym, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu
tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny.

W poniedziałki, wtorki i środy próba śpiewu o godz. 17.00. w kościele. W poniedziałek o
godz. 16.30. spotkanie w kościele klasy 3 gimnazjum w ramach przygotowania do
bierzmowania, po czym młodzież zostaje na różaniec.
W najbliższą sobotę 7 października w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi
Panny Różańcowej
zapraszamy całą naszą Parafię
do Naszej Świątyni na godzinę 14
00

, będziemy polecać
przez wstawiennictwo Matki Bożej Panu Bogu losy naszej Parafii i całej Ojczyzny, życie i
rozwój naszych dzieci, nasze rodziny.
Niech nie zabraknie nikogo, kto tylko może, jest to wyjątkowy czas i niezwykłe działanie
Boga przez Maryję.
Osoby zapisane na wyjazd do Nidzicy – Kacwina, na „RÓŻANIEC DO GRANIC” proszone są o
wpłatę – 35, zł. do zakrystii. Wyjazd w sobotę 7 października o godz. 7.30 z parkingu przy
kościele. Są jeszcze wolne miejsca. Bardzo prosimy chętnych o zapis w zakrystii.

W jutrzejszy poniedziałek w liturgii wspominamy św. Aniołów Stróżów.
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W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
Okazja do spowiedzi codziennie przed mszą świętą a w piątek od godziny 16.00. Wyjazd do
chorych w piątek o godzinie 12.00.

W tym tygodniu patronują nam:

W środę – św. Franciszek z Asyżu. W czwartek - św. Faustyna Kowalska.
W ZAKRYSTII PRZYJMOWANE SĄ WYPOMINKI ROCZNE, JEDNORAZOWE, ORAZ NA
MSZE ŚWIĘTE WSPÓLNE ZA ZGŁOSZONYCH ZMARŁYCH, KTÓRE BĘDĄ ODPRAWIONE
W DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I W DZIEŃ ZADUSZNY.
W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić XVII Dzień Papieski w tym dniu w całej Polsce
także i u nas będzie prowadzona zbiórka pieniędzy przed kościołem. Zebrane ofiary
przeznaczone są na fundusz stypendialny dla ubogiej młodzieży. Bardzo prosimy grupę
charytatywną o przeprowadzenie tej zbiórki.
Ze względu na Niedzielę Papieską składka na potrzeby naszej świątyni będzie za dwa
tygodnie 15 października.
ZACHĘCAMY DO CZYTANIA PRASY KATOLICKIEJ: W najnowszym, Gościu Niedzielnym”
m.in
. - O różańcu, który jest firmowym znakiem katolickiej pobożności.

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TEGO TYGODNIA. SKŁADAMY NAJSERDECZNIEJSZE
ŻYCZENIA.
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