
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
DWUDZIESTA SIÓDMA  NIEDZIELA ZWYKŁA „C”

2 października 2016 r.
1. Nabożeństwo różańcowe i procesja eucharystyczna  dziś o godz. 1815.

2. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i ich rodziców zapraszamy na Mszę

św. inicjacyjną dziś  o godz. 1130. Po Mszy św. spotkanie z rodzicami w dolnym koście-

le.

3. Konferencje dla narzeczonych  w poniedziałek  o godz. 2000 w sali św. Józefa.

4. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

 Wspólnota Magnificat  zaprasza na spotkanie z konferencją prof. Ze-

nona Ziółkowskiego w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800.

 Bractwo Adoracyjne w piątek na Mszy św. o godz. 1900.Po Mszy św.

spotkanie koordynatorów.

 Stowarzyszenie św.  Faustyny  w sobotę po modlitwie  w Godzinie

Miłosierdzia.

5. Nabożeństwa różańcowe  w październiku w dni powszednie po Mszy św. o 1800 a w

niedziele o godz. 1815. Dzieci zapraszamy na różaniec w poniedziałki, środy i piątki o

godz. 1700.

6. Pierwszy piątek miesiąca  przypada w tym tygodniu.  Spowiadamy podczas wszyst-

kich Mszy św. i po południu od godz. 1700.

7. IX Wolski  Bieg Papieski  organizowany tradycyjnie  przez  parafię  i  Urząd Dzielnicy

Wola odbędzie się w sobotę, 8 października w parku Moczydło. Do udziału w biegu i

imprezach towarzyszących bardzo serdecznie zapraszamy dzieci , młodzież i rodziców.

Od godz. 900 rejestracja uczestników i kolejno cztery serie biegowe w poszczególnych

kategoriach wiekowych ( 7 – 9 lat ; 10 – 12 lat ;13 – 15 lat i open ).

8. XVI  Dzień  Papieski  obchodzimy w przyszłą  niedzielę,  9  października,  pod  hasłem

„Bądźcie  świadkami  miłosierdzia”.  Tego  dnia  tradycyjnie  zbieramy  przed  kościołem

ofiary do puszek z przeznaczeniem na fundusz stypendialny dla biednej, utalentowanej

młodzieży.

9. Kandydaci rozpoczynający przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania ( chodzi

o  młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych) spotykają się w przyszłą niedzielę po Mszy

św. o godz. 900 w sali św. Józefa.

10.Pielgrzymka parafialna do Lichenia i Oporowa  organizowana jest 8 października.

Zapisy w księgarni.

11.Kolejny  numer Koła św. Józefa można nabyć dziś przed kościołem.



12.W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele  śp. Mariannę Zielińską  . Pa-

miętajmy o niej w naszych modlitwach. Wieczny odpoczynek.........


