
                       OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

                 DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                

       2 października 2022 r. 
 

 

1. Dziś dwudziesta siódma niedziela zwykła w ciągu roku kościelnego. Liturgia niedzielna 
wyparła liturgiczne wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów. Niech towarzyszy nam wiara 
w obecność i pomoc świętych aniołów, których Bóg powołał, aby nas strzegli na 
drogach naszego życia.  

 
2. Dzisiejsza niedziela jest pierwszą niedzielą miesiąca. Z tej racji adoracja   Najświętszego 
Sakramentu po każdej Mszy Świętej. 
 
3.  W niedzielę 16 października zapraszamy na Mszę na  godz. 12.00, rodziców i dzieci 
przygotowujące się do przyjęcia I Komunii Świętej, po mszy św. spotkanie organizacyjne. 
Natomiast młodzież przygotowująca do przyjęcia sakramentu bierzmowania, zapraszamy 
na Msze na godzinę 18.00 a po eucharystii odbędzie się spotkanie organizacyjne, prosimy 

by na spotkaniu obecni byli także rodzice. 
 
4. Trwa październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszamy wszystkich: dzieci, 
młodzież i dorosłych do udziału w nabożeństwie różańcowym codziennie o godz. 17.30. 
Osoby, które nie mogą przybyć na modlitwę do świątyni, zapraszamy do odmawiania 
różańca w domu.  
 

5. We wtorek, 4 października, w kalendarzu liturgicznym przypada wspomnienie Świętego 
Franciszka z Asyżu. To także dzień imienin papieża Franciszka. Niech nasza modlitwa 
będzie wsparciem dla Ojca Świętego.  
 
6. W środę, 5 października, będziemy wspominać w liturgii Świętą Siostrę Faustynę 
Kowalską, którą nazywamy Apostołką Bożego Miłosierdzia. Tego dnia w sposób 
szczególny będziemy modlić się przez jej wstawiennictwo o miłosierdzie Boże dla nas           

i całego świata.  
 
7. W czwartek 6 października swoje Święto obchodzi Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. 
Uroczystą Mszę Św. w intencji żołnierzy i pracowników RON o godzinie 9.00  odprawi Biskup 
Polowy WP Wiesław Lechowicz. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. 
 
8. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca, zapraszamy w tym dniu do 

modlitwy o uświęcenie kapłanów oraz o nowe powołania a w pierwszy piątek miesiąca    
z sakramentu pokuty i pojednania będzie można skorzystać od godz. 17.30. 
 
9. Za wszystkie ofiary, złożone  również na potrzeby naszej parafii składamy serdeczne Bóg 
zapłać.   
 
10. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy Bożej mądrości 

w codziennych wyborach, wzrastania w miłości oraz podejmowania pokornej służby 
względem Boga i bliźniego.  

 
 
 

WSZYSTKIM ŻYCZYMY BŁOGOSŁAWIONEJ NIEDZIELI I DOBREGO TYGODNIA 



 


