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NIEDZIELA XXVI zw. w Roku
1 października 2017 r.

1.

Dzisiaj po Sumie będzie zmiana tajemnic różańcowych dla róż mężczyzn.
Po południu o godz. 17,00 rozpoczniemy Październikowe Nabożeństwa Różańcowe,
później będzie Msza św.
2.
Od jutra Msza św. wieczorowa w dni powszednie o godz. 17,00.
3.
Jutro wspominać będziemy Św. Aniołów Stróżów, we środę / 4. X. / Św. Franciszka z
Asyżu ; we czwartek Św. Siostrę Faustynę.
4.
Nowenna do M.B. Nieust. Pomocy we środę połączona z Nabożeństwem Róż.
5.
W tym tygodniu przypada: I Czwartek, I Piątek i I Sobotą października.
We czwartek Godzina Św. od 16,00 do 17,00.
Na zakończenie Godziny Św. Różaniec i Msza św.
W piątek o godz. 15,00 wystawienie Najśw. Sakramentu, Koronka do Bożego
Miłosierdzia i adoracja do godz. 17,00.
Na zakończenie adoracji o godz. 17,00 Różaniec i Msza św.
6.
W sobotę / 7. X. / przypada wsp. Najśw. Maryi Panny, Królowej Różańca Św.
Od Wiernych świeckich wyszła inicjatywa, aby w tym dniu objąć modlitwą różańcową
całą naszą Ojczyznę. Dzień ten będziemy przeżywać pod hasłem:
„RÓŻANIEC do
GRANIC”.
Nasza
Wspólnota parafialna włącza się w tę modlitwę: o godz. 14,00 będzie wystawienie Najśw.
Sakramentu i odmawiać będziemy cztery części Różańca św. / pół godziny na jedną cząstkę /.
O godz. 16,00 błogosławieństwo Najśw. Sakramentem i Msza św.
Zachęcamy i zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej w naszej świątyni.
Na stoliku za ławkami są wyłożone foldery przygotowane na tę okazję.
7.
Za tydzień / 8. X. / - XVII DZIEŃ PAPIESKI . Towarzyszyć mu będzie hasło : „Idźmy
naprzód z nadzieją”
. Jak co roku młodzież będzie zbierać ofiary do puszek na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego
Tysiąclecia” wspierającej uzdolnioną młodzież, która nie ma środków na kształcenie.
8.
W przyszłą niedzielę / 8. X. / w Sandomierzu uroczyste rozpoczęcie obchodów 200 –
lecia istnienia Diecezji Sandomierskiej.
Z naszej Parafii wybiera się Delegacja na tę Uroczystość.
9.
Zmiana tajemnic różańcowych dla róż kobiet, będzie w przyszłą niedzielę po Sumie
10.
Troskę o kościół powierzam Rodzinom z domów nr: 271 – 280.
Wyjazd pielgrzymów do Bogorii na Diecezjalne Spotkanie Róż różańcowych w sobotę /
7. X. / o godz. 8,30 z parkingu przy kościele.
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Dzieci klas trzecich wraz z Rodzicami zapraszamy do naszej świątyni w sobotę / 7. X. /
o godz. 16,00. Podczas Mszy św. będzie poświęcenie i wręczenie dzieciom Różańców św.
Spotkanie formacyjne dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu
Bierzmowania będzie: - dla klas szóstych we czwartek o godz. 15,00; - dla klas siódmych
również we czwartek o godz. 15,30 w kościele.
Msze św. za śp. + Stanisława Pikora, od współpracowników syna Wacława, będą
odprawione w tym tygodniu: poniedziałek, wtorek, środę i czwartek o godz. 6,30.
Msze św. za śp. + Bronisława Kobylarza, od Sąsiadów, będą odprawione w tym
tygodniu: we środę, czwartek, piątek i sobotę o godz. 6,30.
Msza św. za zmarłych z Rodzin, z domów nr: 211 – 240, będzie odprawiona we
czwartek o godz. 17,00.
Msze św. za śp. + Wacława Żak, będą odprawione: w piątek o godz. 6,30 i w sobotę o
godz. 17,00.
Msza św. za śp. + Zofię Kolano, od Sióstr różańcowych z Róży M.B. Bolesnej, Pani
Teresy Płachta, będzie odprawiona w piątek o godz. 17,00.
Msza św. w intencji Sióstr różańcowych z Róży M.B. Różańcowej , Pani Zofii Mścisz,
będzie odprawiona w przyszłą niedzielę / 8. X. / o godz. 11,00.
Msza św. w intencji Sióstr różańcowych z Róży M.B. Różańcowej, Pani Krystyny
Zwolskiej, będzie odprawiona w przyszłą niedzielę / 8. X. / o godz. 11,00.
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