
Ogłoszenia na 16. X. 2016 r. – XXIX niedziela zwykła „C” 

Zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski, co roku prowadzone są badania niedziel-

nych praktyk religijnych (dominicantes i communicantes). Takie liczenie zostało wyznaczone 

na dzisiejszą niedzielę. 

18 października (wtorek) to dzień św. Łukasza Ewangelisty, który jest też Patronem Służby 

Zdrowia. W modlitwie różańcowej będziemy prosić o Boże błogosławieństwo dla lekarzy, 

pielęgniarek i całego personelu medycznego, a także polecać ważne sprawy tego środowiska. 

18 października swoje imieniny obchodzi ks. Łukasz Ślęzak. Zapraszamy do modlitwy w 

intencji Czcigodnego Solenizanta. Już dziś życzymy ks. Łukaszowi obfitości łask Bożych, 

zdrowia, radości i wszelkiego dobra w codziennym życiu. 

We wtorek (18 października) o godz. 17.00 rozpoczyna się w naszej parafii po raz kolejny 

Kurs Alfa – jest to forma rekolekcji (trwających kilka tygodni), które pozwalają poznać i 

przyjąć podstawowe prawdy naszej wiary. Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu w 

domu parafialnym. Telefony, pod którymi można dokonać zgłoszenia znajdziemy na plakacie 

w gablocie przed kościołem. 

18 października przypada kolejna rocznica śmierci Ks. Biskupa Jana Chrapka. Pamiętajmy o 

nim w modlitwie. 

Zapraszamy małżeństwa, które chciałyby włączyć się do wspólnoty Domowego Kościoła. 

Spotkanie informacyjne odbędzie się w najbliższą środę (19 października) o godz. 18.45 w 

domu parafialnym. 

 

Zapraszamy wszystkie wszystkich młodych (młodzież z gimnazjum, szkół średnich, 

studentów), chcących śpiewem i muzyką chwalić Pana Boga, do parafialnego zespołu 

muzyczno–wokalnego. Spotkanie organizacyjne w sobotę (29 października) o godz. 10.30 w 

domu parafialnym. 

 

Przypominamy, że zbiórki ministrantów odbywają się w każdą sobotę: kandydaci o godz. 

11.30, a ministranci klas 3 – 6 szkoły podstawowej oraz 1 klasy gimnazjum o godz. 12.00. 

 

Przyjmujemy już na tzw. „Wypominki”, czyli modlitwę za naszych Bliskich Zmarłych. Pro-

ponujemy następujące formy tej modlitwy: wypominki roczne i półroczne – w niedziele przed 

Mszą św. o godz. 7.00, 9.30, 11.00 i 12.30; wypominki jednorazowe – Różaniec w dniach 1 i 

2 listopada o godz. 17.00; oraz Msza św. gregoriańska – przez cały listopad. 

W przyszłą niedzielę (23 października) rozpocznie się Tydzień Misyjny. W naszej parafii 

gościć będziemy Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, którzy będą głosili Słowo Boże. 

Po każdej Mszy św. będą rozprowadzali kalendarze misyjne na rok 2017 (ofiary składane 

przy okazji ich nabywania zostaną przeznaczone na pracę misyjną Zgromadzenia). Taca z 

przyszłej niedzieli także będzie przekazana na cele misyjne. 

Goszczący u nas 2 października muzycy z Tarnopola przekazali wiadomość, że zebrali kwotę 

3156 zł. Serdecznie dziękują za pomoc dla osieroconych dzieci, które przebywają w placów-

kach opiekuńczych w okręgu tarnopolskim. 

W liturgii Kościoła obchodzimy: 

17 października – wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika; 



18 października – święto św. Łukasza Ewangelisty; 

20 października – wspomnienie św. Jana Kantego, kapłana; 

21 października – wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa; 

22 października – wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża. 

 

 

 


