
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
DWUDZIESTA SIÓDMA  NIEDZIELA ZWYKŁA  „B”

4 października  2015 r.
1. Różaniec i procesja eucharystyczna   dziś o godz. 1815.

2. Kandydaci do Sakramentu Bierzmowania spotykają się dziś po Mszy św. o godz. 900

w sali św. Józefa.

3. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. ( w tym roku dotyczy to wyłącznie dzieci

z kl. III ze Szkoły Podstawowej nr 225 przy ul. Brożka) oraz dzieci przygotowujące

się do Rocznicy I Komunii św. zapraszamy wraz z Rodzicami na Mszę św. inicjacyjną

dziś o godz. 1130. Po Mszy św. spotkanie z rodzicami w dolnym kościele.

4. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

 Wspólnota Magnificat  zaprasza chętnych na katechezę prof. Zenona Ziół-

kowskiego  w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800.

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

6. Nabożeństwa różańcowe w październiku w dni powszednie po Mszy  św. o godz. 1800,

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

o godz. 1700.

7. Już od ośmiu lat Urząd Dzielnicy Wola i  parafia św. Józefa Oblubieńca NMP na

Kole organizują w ramach obchodów Dnia Papieskiego, Bieg Papieski w parku

Moczydło.  W  roku  bieżącym  impreza  sportowa  połączona  jest  z  jubileuszem

10.lecia nadania Gimnazjum nr 48 przy ul. Deotymy imienia Jana Pawła II. Tego-

rocznej VIII edycji Biegu Papieskiego patronuje Metropolita Warszawski, Kardy-

nał Kazimierz Nycz, który potwierdził swoją obecność w imprezie i rozpocznie ją

o godz. 930 w gmachu Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II. 

Do udziału w VIII Wolskim Biegu Papieskim, który odbędzie się w so-

botę, 10 października 2015 r. bardzo serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i

rodziców. Od godz.900 rejestracja uczestników i cztery serie biegowe w poszczegól-

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

8. XV Dzień Papieski  obchodzimy w przyszłą niedziele, 11 października,  pod hasłem:

„ Jan Paweł II – Papież Rodziny”. Tego dnia tradycyjnie zbieramy przed kościołem ofiary

do puszek z przeznaczeniem na fundusz stypendialny dla biednej, utalentowanej mło-

dzieży.

9. Warsztaty pisania (malowania) ikon w wymiarze 36 godzin, organizowane są w na-

szej parafii w październiku. Koszt uczestnictwa 600 zł. Spotkanie z panią prowadzącą

warsztaty  dziś, po Mszy św. o godz.1900. Więcej informacji na plakatach w gablotach

przed kościołem.

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


