Ogłoszenia Parafialne na 26 września 2021 roku.

Ogłoszenia Parafialne –

XXVI Niedziela zwykła „B”

26 września 2021 roku.

1. Dzisiaj przeżywamy już XXVI Niedzielę zwykłą. W Ewangelii św. Chrystus Pan uczy nas
chrześcijańskiego radykalizmu. W Biurze Parafialnym do godz. 14,oo przyjmuje przedstawiciel
TP KUL. W łączności z wieczorną Mszą św. o godz. 18,oo Koronka do Bożego Miłosierdzia w
intencji nowego Pasterza naszej diecezji.

2. W tym tygodniu będziemy obchodzić: w poniedziałek wspomnienie św. Wincentego a Paulo –
kapłana
; we wtorek wspomnienie św.
Wacława – Męczennika
; w środę
Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
; w czwartek
wspomnienie św. Hieronima – kapłana i Doktora K-ła
; w piątek
wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus – dziewicy i Doktora K-ła,
a w sobotę
wspomnienie św. Aniołów Stróżów
. Obchodzącym swoje imieniny na ręce ks. Michała składamy najserdeczniejsze życzenia
obfitości Bożych łask, orędownictwa świętych Patronów oraz wszelkiej pomyślności.

3. W środę 29 września zapraszamy na spotkanie Rodziców dzieci I komunijnych.
Spotkanie rozpocznie się Mszą św. o godz. 18,oo w Kościele Zasadniczym. Liczymy na
obecność wszystkich zainteresowanych Rodziców.

4. Spotkanie formacyjne kandydatów do bierzmowania z klas VIII w czwartek 30 września.
Rozpoczęcia Mszą św. o godz. 18,oo w Kościele Nawiedzenia.
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5. W tym tygodniu przypadają I piątek i sobota października. Nabożeństwo ku czci NSPJ w
piątek w łączności z Mszą św. o godz. 7,oo. Okazja do spowiedzi św. podczas porannych Mszy
św. oraz po południu dla dzieci i kandydatów do bierzmowania od godz. 16,3o w Kościele
Zasadniczym. Komunia św. dla wyspowiadanych o godz. 17,oo. Następnie wystawienie i
indywidualna Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz dalsza okazja do spowiedzi św.
Zakończenie Adoracji Litanią do NSPJ i nabożeństwem różańcowym o godz. 17,3o.
Nabożeństwo maryjne w sobotę w łączności z Mszą św. o godz. 7,oo. Po Mszy św. o godz.
8,oo w Kościele Nawiedzenia wystawienie Najświętszego Sakramentu, różaniec
wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi za grzeszników z rozważaniem fatimskim oraz
indywidualna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Zakończenie Adoracji przed Mszą św. o
godz. 10,oo. Ze względu na Adorację w tę sobotę nie będzie nabożeństwa różańcowego o
godz. 9,3o. Przypominamy, że obietnica dotycząca 9 pierwszych piątków miesiąca związana
jest z przyjęciem w tym dniu Komunii św. a nie tylko odbycia spowiedzi św.

6. W piątek rozpoczynamy październik, miesiąc modlitwy różańcowej. Różaniec będziemy
odmawiać w dni powszednie o godz. 9,3o w Kościele Nawiedzenia oraz codziennie wieczorem
o godz. 17,3o w Kościele Zasadniczym. Różaniec dla dzieci w Kościele Nawiedzenia od
poniedziałku do czwartku o godz. 17,oo. Zapraszamy dzieci na ich różaniec o godz. 17,oo oraz
młodzież – szczególnie kandydatów do bierzmowania i dorosłych na godz. 17,3o; a osoby
starsze na godz. 9,3o.

7. Chorych i osoby w podeszłym wieku nawiedzimy w domach w godz.
przedpołudniowych w sobotę 2 października . Zgłoszenia w zakrystii lub Biurze
Parafialnym do czwartku włącznie.

8. Pielgrzymkę dziękczynną za beatyfikację Prymasa Tysiąclecia organizujemy do Warszawy w
sobotę 23 października
. Koszt z ubezpieczeniem 100 zł. Zapisy w zakrystii po Mszach św. lub w Biurze Parafialnym w
godz. urzędowania. Planujemy nawiedzić groby nowych błogosławionych i bł. ks. Jerzego oraz
świątynię Opatrzności Bożej. Zapraszamy.

9. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” warto przeczytać
m.in.: „Pociągać ludzi do Chrystusa z radością Ewangelii” – echa papieskiej pielgrzymki na
Słowację; „Niechodzący z nami” – rozważanie Słowa Bożego; „Biskupi u progów” – przed
wizytą biskupów polskich u ojca św.; „Benedykt XVI w obronie Europy i natury człowieka”. Do
„Przewodnika” dołączony jest Modlitewnik 5 minut z Bogiem na każdy dzień października.
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Zachęcamy do nabycia i religijnej lektury.

10. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczyły: śp. Mirosława Bińczak lat 74 i
Jadwiga Stokłosa lat 87,
które ze
wszystkimi Zmarłymi powierzamy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz im dać
Panie……………

11. Na chrześcijański radykalizm w zdobywaniu Królestwa Bożego przyjmijmy umocnienie
Bożym błogosławieństwem.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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