
 

Ogłoszenia parafialne – 26 Niedziela Zwykła 
 

1. Dzisiaj Msza św. o godz. 12.15 i spotkanie organizacyjne dla dzieci przygotowujących się do 

1 Komunii św.  

2. Dzisiaj zbiórka do puszek na konserwację i utrzymanie Bazyliki Grobu Pańskiego w 

Jerozolimie (przeniesiona z Wielkiego Piątku). 

3. We wtorek o godz. 19.00 zapraszamy na pierwsze spotkanie dla Niewolników Maryi oraz 

innych chętnych. W programie Różaniec, konferencja, praca w grupach oraz adoracja 

Najświętszego Sakramentu. Zakończymy Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00. 

4. We czwartek rozpoczynamy Nabożeństwa Różańcowe. Będą sprawowane w następującym 

porządku: 

 W niedziele i dni powszednie o godz. 17.30 

 Dla dzieci we wtorki i czwartki 

 Dla młodzieży w środę 

 zapraszamy wszystkie wspólnoty parafialne do włączenia się w tę modlitwę 

 wiernych prosimy o liczny i pobożny udział 

Aby uzyskać odpust zupełny za odmówienie Różańca w kaplicy lub rodzinie, należy spełnić 

następujące warunki: 

 odmówić w sposób ciągły pięć tajemnic różańcowych 

 z modlitwą ustną połączyć rozważanie tajemnic różańcowych 

 przy odmawianiu publicznym zapowiadać tajemnice różańcowe. 

5. W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek miesiąca: 

 Msze św. o godz. 7.00 i 18.00 

 Spowiedź o godz. 7.00 i 17.00 

 Różaniec i nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu sercu Pana Jezusa  

o godz. 17.30. 

6. Zapraszamy do scholii dziecięcej i młodzieżowej. Spotkania w każdy piątek: 

 o godz. 17.00-18.00 zapraszamy dzieci kl. 4-6  

 w godz. 18.30-20.00 zapraszamy młodzież od kl. 7 wzwyż  

 w programie także dyskusje, gry, zabawy i formacja. 

7. W sobotę o godz. 9.00 zbiórka ministrantów. 

8. Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny w 1 sobotę 

miesiąca o godz. 17.00. 

9. Za tydzień na Mszy św. o godz. 12.15 będzie poświęcenie różańców dla dzieci klas trzecich. 



10.  Do końca września Ks. Robert będzie prowadził zapisy kandydatów do sakramentu 

Bierzmowania na pierwszy rok przygotowania. Przy zapisie należy pobrać do uzupełnienia 

kartę informacyjną kandydata. Pierwsze spotkanie dla nowych kandydatów będzie za 

tydzień 4 października po Mszy św. o godz. 18.00. Na pierwsze spotkanie kandydaci 

przychodzą z rodzicami. 

11.  Dobiegły końca tegoroczne uroczystości 1 Komunii św. i Rocznicy. Dziękujemy za udział w 

uroczystościach, za dekoracje i sprzątanie kaplicy oraz ofiary na budowę kościoła. 

12.  Informujemy, że w przyszłym roku uroczystość 1 Komunii św. odbędzie się w następujących 

terminach: 

 8 maja (sobota) godz. 10.00 – kl. 3a 

 8 maja (sobota) godz. 12.00 – kl. 3c 

 9 maja (niedziela) godz. 12.30 – kl. 3b 

 16 maja (niedziela) godz. 9.00 – kl. 3d 

 16 maja (niedziela) godz. 11.00 – kl. 3e 

13.  Kolejne spotkanie parafialnego Kręgu Domowego Kościoła odbędzie się w niedzielę 18 

października o godz. 14.00 na plebanii. Serdecznie zapraszamy małżeństwa sakramentalne 

do formacji małżeńskiej! 

14.  Zapraszamy wszystkich, którzy pragną śpiewać, do naszego chóru parafialnego. Nie ma 

ograniczeń wiekowych. Wszyscy są mile widziani. Nie jest wymagana znajomość nut. Próby 

odbywają się w każdy czwartek w godz. 18.45-20.45 w naszej kaplicy. Bliższe informacje 

można uzyskać u organisty po każdej Mszy świętej. „Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu”. 

15.  O posprzątanie kaplicy w tym tygodniu prosimy mieszkańców ul. Kosynierów 4, a w 

przyszłym tygodniu ul. Szydłowieckiej i Krakowskiej. 

16.  Dziękujemy za ofiary na budowę kościoła. W miarę możliwości prosimy o wsparcie 

finansowe na utrzymanie kościoła: 

nr. konta bankowego : 56 8015 0004 0006 2040 2040 0001 

 


