
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 25 września 2016 R. 
 

1. W sobotę rozpoczyna się miesiąc październik, serdecznie zapraszamy dorosłych, dzieci, 

młodzież do udziału w nabożeństwie różańcowym, które w dni powszednie będzie o godz. 1730, 

a w niedziele o godz. 1530. W kaplicy szpitalnej w środy i piątki o godz. 1830. Zachęcamy do 

licznego udziału. 

2. W najbliższą niedzielę 02 października będziemy przeżywać uroczystość parafialną ku czci 

Matki Bożej Różańcowej. Uroczystej sumie o godz. 1200 będzie przewodniczył rektor Wyższego 

Seminarium Duchownego ks. dr hab. Jacek Szymański. Do udziału w uroczystości zapraszamy 

całą asystę, jednostki OSP z terenu parafii. Tego dnia po mszy św. wieczornej odbędzie się 

koncert na organy i wiolonczelę w wykonaniu profesorów z Akademii Muzycznej  

w Bydgoszczy, serdecznie zapraszamy. 

3. Prośba do Kół Różańcowych naszej parafii, podobnie jak bywało w ubiegłych latach proszę  

o pomoc w sprzątaniu i przygotowaniu wystroju kościoła do uroczystości odpustowej 

w czwartek na godz. 1000. 

4. Z inicjatywy OO. Jezuitów w Łodzi od 9 lat w rocznicę beatyfikacji Bł. Michała Sopoćko 

spowiednika św. Faustyny tj. 28 września, na skrzyżowaniach ulic gromadzą się katolicy, aby 

wspólnie odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Również i my wraz z OO. Franciszkanami 

chcemy zaprosić mieszkańców naszych parafii do wspólnej modlitwy o godz. 1500 na Rynku  

w intencji nas samych, naszych rodzin, naszych parafii. 

5. Podobnie jak w ubiegłym roku w sobotę o godz. 1000 rozpocznie się spotkanie Kół Żywego 

Różańca z całego dekanatu w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Radziejowie. 

6. W poniedziałek  przypada świętych Kosmy i Damiana, wtorek św. Wincentego a Paulo, w środę 

św. Wacława, w czwartek świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, w piątek św. 

Hieronima, w sobotę św. Teresy od Dzieciątka Jezus.  

7. W pierwszą sobotę października o godz. 700 msza św. o Niepokalanym Sercu NMP. Tego dnia 

Ks. Sławomir będzie odwiedzał chorych, do których jeździł w pierwsze piątki miesiąca. 

8. Koło Przyjaciół Radia Maryja planuje wyjazd na spotkanie modlitewne do Kalisza w pierwszy 

czwartek miesiąca 06 października. Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się do ks. Sławomira. 

9. W sobotę 08 października o godz. 1000 spotkanie kandydatów do bierzmowania. Obecność 

wszystkich jest obowiązkowa. Przypominamy o odebraniu katechizmów, indeksów i deklaracji. 

10. Z prasy katolickiej jest do nabycia nowy numer Idziemy. Są do nabycia kalendarze na przyszły 

rok. 

11. W minionym tygodniu odszedł z naszej parafii po wieczną nagrodę do Pana ś.p. Józef Tomczak, 

którego pogrzeb odbędzie się we wtorek. Rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia,  

a w Jego intencji odmówmy modlitwę: wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie… 

12.   Wszystkim obecnym życzymy dobrze przeżytej niedzieli, a łaska i opieka Boża niech czuwa 

nad Państwem każdego dnia. 


