Ogłoszenia parafialne
XXVII Niedziela Zwykła
2 października 2022
W dniu dzisiejszym przypada pierwsza niedziela miesiąca, a więc dzień szczególnej Adoracji
Najświętszego Sakramentu. Po Mszy o godz. 13.00 odprawimy nabożeństwo eucharystyczne a
po mszy św. o godz. 18.00 będzie możliwość adoracji Pana Jezusa Eucharystycznego do godz.
20.00.
Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania, którzy rozpoczęli przygotowania w zeszłym roku,
odbędzie się dzisiaj o g. 19. w domu parafialnym.
Po przerwie wznowiliśmy wydawanie naszej gazetki parafialnej. W najnowszym numerze
polecamy krótki artykuł naszego organisty, pana Łukasza Fabijańskiego, w którym zachęca on
do tworzenia nowego chóru parafialnego. Gazetka jest dostępna w kościele, na stoliku za
ławkami.
Od jutra, tj. w poniedziałek 3 października rusza nowa seria Spotkań Biblijnych, które
poprowadzi ks. prof. Bartosz Adamczewski.
W tym tygodniu przypada pierwszy poniedziałek miesiąca. O godz. 17. zostanie odprawione
nabożeństwo wypominkowe za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych. O godz. 18. w
ich intencji zostanie odprawiona Msza św.
W tym tygodniu przypada również pierwszy piątek miesiąca. O godz. 15.00 Nabożeństwo do
Miłosierdzia Bożego, o 17.00 Msza Święta o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, zaś od godz.
6.30 rano, a po południu od 16.00 możliwość spowiedzi.
W sobotę, 15 października odbędzie się pielgrzymka autokarowa do Sanktuarium Narodzin i
Chrztu św Siostry Faustyny w Świnicach Warckich a także do jej domu rodzinnego w
Głogowcu. Koszt pielgrzymki wynosi 100 złotych od osoby. Zapisy w zakrystii od dzisiejszej
niedzieli do niedzieli 2 października wyłącznie po wniesieniu opłaty. Szczegółowy program
pielgrzymki jest zamieszczony w naszej gazetce parafialnej!
W zakrystii są do zakupienia bilety na film pt. „Notre – Dame Płonie”. Cena jednego biletu 15
zł. Seans filmu odbędzie się w Multikinie Targówek, 6 października 2022 r. o godz. 19.
W przyszłą niedzielę, 9 października ok. godz. 19:15 zapraszamy na spotkanie i konferencję
dla Pań pt. „ Czy znasz swoją wartość?”. Po spotkaniu, jak również po każdej Mszy świętej
będzie możliwość zapisania się na cykl 9 spotkań dla kobiet, które będą odbywały się raz w
miesiącu w środy ok. godz. 19:00. Serdecznie zapraszamy!

W sobotę odprawiliśmy pierwsze w tym toku nabożeństwo różańcowe. Nabożeństwa
różańcowe w miesiącu październiku będą odprawiane w naszym kościele zawsze po Mszy
świętej wieczornej.
W tym tygodniu w liturgii będziemy obchodzić: w poniedziałek – Święto Świętych Archaniołów,
Michała, Gabriela i Rafała; we wtorek (4 października) – wspomnienie św. Franciszka z Asyżu,
w środę (5 października) – wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, w piątek (7 października) –
wspomnienie NMP Różańcowej.
W przyszłą niedzielę będą zbierane do puszek ofiary pieniężne na Fundusz „Dzieło Nowego
Tysiąclecia”.
Członkowie parafialnej grupy Caritas serdecznie dziękują wszystkim, którzy w zeszłą niedzielę
w parafialnej kawiarence wsparli ofiarą pieniężną działania na rzecz ubogich i potrzebujących
w naszej okolicy. Zebrano prawie 2000 złotych.
Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych z naszej parafii W ich intencji odmówmy: Zdrowaś
Maryjo. Wieczny odpoczynek.

