
Ogłoszenia parafialne - 4 października 2015 

Zespół wokalny z naszej parafii pod kierunkiem i opieką pani organistki Katarzyny Górskiej 

oraz ks. Łukasza, uczestniczył w zeszłą niedzielę w XVII Festiwalu Pieśni Religijnej i Piel-

grzymkowej w Zwoleniu i otrzymał wyróżnienie. Naszemu zespołowi towarzyszył Kamil 

Drabikowski na skrzypcach oraz Kacper Ragan na gitarze. W przyszłą niedzielę o godz. 11.00 

zespół będzie towarzyszył naszej modlitwie. 

Dzisiaj o godz. 16.30 spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca w kościele. 

Dzisiaj o godz. 17.15 jak i w dni powszednie Nabożeństwo Różańcowe. Zapraszamy wszyst-

kich do wspólnej modlitwy.  

W przyszłą niedzielę (11 października) obchodzimy kolejny - XV Dzień Papieski. Towarzy-

szyć mu będzie hasło: „Jan Paweł II – patron rodziny”. Dzień Papieski jest wyrazem naszej 

wdzięczności Bogu za naszego Wielkiego Rodaka. W tym dniu mamy okazję budować żywy 

pomnik św. Jana Pawła II, którym jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wspierająca 

edukację młodych Polaków. Będzie, jak co roku, prowadzona zbiórka na ten cel.  

Z okazji Dnia Papieskiego liturgię Mszy św. o godz. 12.30 ubogacą swoim śpiewem: Chór 

Mieszany „Kamerton” i Zespół Wokalno-Instrumentalny „Diminuendo” – pod kierownic-

twem p. Bożeny Magdaleny Mrózek. Po Eucharystii będzie jeszcze krótki koncert. 

W piątek 9 października na godz. 19.00 zapraszamy młodzież, która pragnie uczestniczyć 

w spotkaniu z papieżem Franciszkiem podczas Światowego Dnia Młodzieży w przyszłym 

roku w Krakowie. Tym dniem pragniemy rozpocząć cykl spotkań, które przygotują nas du-

chowo do tego historycznego wydarzenia. Młodych pełnych pomysłów i zaangażowania, któ-

rzy ukończyli 18 rok życia zachęcamy do włączenia się do wolontariatu ŚDM. Szczegółowe 

informacje podamy w piątek.  

Spotkania ministrantów odbywają się w następującym porządku: ministranci starsi (gimna-

zjum i szkoła średnia) – w czwartek o 18.30 (po Mszy św.), ministranci młodsi (szkoła pod-

stawowa) – w sobotę o godz. 11.00. 

W sobotę (10 października) odbędzie się pielgrzymka  do Sanktuarium bł. Ks. Jerzego Popie-

łuszki połączona ze zwiedzaniem stolicy. Szczegółowy plan w gablocie. Są jeszcze wolne 

miejsca. Koszt 50 zł. Wyjazd o godz. 6.00.  

Istnieje możliwość uczestnictwa w Pielgrzymce do Rzymu w dniach 17-24.04.2016. Koszt 

1495zł + 50 euro. Więcej informacji u ks. Mariusza. Zainteresowanych prosimy o szybki kon-

takt. Szczegółowy program znajduje się w gablocie. 

Uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania przez młodzież III klas gimnazjalnych od-

będzie się 6 maja 2015 r. Natomiast uroczystość I Komunii św. i Rocznicy będzie miała miej-

sce 8 maja 2015 r. (II niedziela maja). 

W liturgii Kościoła obchodzimy: 

5 października – wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, zakonnicy; 

7 października – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej; 

9 października – wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, biskupa. 


