OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Rozpoczął się październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Bardzo gorąco zachęcamy do udziału

01.10.2017

w nabożeństwach różańcowych codziennie o godz. 17.30 (oprócz wtorków). Dzieci zapraszamy
na dziesiątkę różańca na godz. 17.00 w poniedziałki. W Smukale różaniec w piątki o godz. 16.30.
2. Dzieci i młodzież, do gimnazjum włącznie, zapraszamy do udziału w konkursie na najpiękniejszy

różaniec. Forma i sposób wykonania - dowolne. Podpisany różaniec należy złożyć w zakrystii do
poniedziałku 23 października.
3. Dzisiaj po Mszy Św. o godz. 11.30 spotkanie Żywego Różańca Rodzin.
4. W poniedziałek w salce katechetycznej o godz. 17.00 spotkanie dzieci przygotowujących się do I

Komunii Św., a po Mszy Św. o godz. 18.00 młodzieży przygotowującej się do Sakramentu
Bierzmowania.
5. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Do chorych z Komunią Św. udamy się w godzinach

przedpołudniowych. Spowiedź Św. dla dzieci i młodzieży, z uwagi na różaniec, o godz. 17.00.
6. W piątek zapraszamy na Mszę Św. na godz. 18.00 młodzież naszej parafii, po której jest

spotkanie w salce katechetycznej.
7. W sobotę o godz. 10.30 są próby scholi, a o godz. 11.30 zbiórki ministrantów. Po zbiórce jest

trening piłki nożnej.
8. W sobotę 7 października obchodzimy święto MB Różańcowej. Na zakończenie setnej rocznicy

objawień fatimskich mieszkańcy całej Polski będą odmawiać wzdłuż granic naszego kraju
modlitwę różańcową w intencji Polski i całego świata. W naszej parafii będziemy duchowo
łączyć się na różańcu o godz. 17.30. Szczegóły na plakacie w gablocie.
9. Za tydzień w niedzielę 8 października na Mszy Św. o godz. 11.30 poświęcenie różańców dzieci

komunijnych.
10. Za tydzień II niedziela miesiąca. Ofiary zbierane przeznaczamy na nowe drzwi do kościoła.
11. Za tydzień 8 października przeżywać będziemy XVII Dzień Papieski, przybliżając osobę i naukę

św. Jana Pawła II. W tym też dniu zbierać będziemy ofiary na Dzieło Nowego Tysiąclecia, które
funduje stypendia dla dzieci z rodzin niezamożnych. Prosimy o wsparcie tego dzieła. Dzień
Papieski przeżywać będziemy pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Ks. Bp Jan Tyrawa
zaprasza młodzież do kościoła św. Jadwigi Królowej na Wzgórzu Wolności na godz. 13.00 na
uroczystą Eucharystię. Po Mszy Św. przejście w radosnym orszaku do hali „Łuczniczka”, w
której będzie dalsze świętowanie, czyli „Karoliada”.
12. Za dwa tygodnie w trzeci piątek miesiąca, tj. 20 października rozpoczynamy ósmy już cykl

katechez. Tematem tegorocznych katechez będą religie świata.
13. W dniach od 26 do 27 października, tj. od czwartku do piątku, organizowana jest IX diecezjalna

pielgrzymka autokarowa do Częstochowy. Zapisy chętnych w zakrystii.

