
DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 6 października 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. W dzisiejszą niedzielę Pan Jezus podkreśla nieocenioną moc wiary. W październikowym
czasie  modlitwy  różańcowej,  rozważając  tajemnice  z  życia  Chrystusa  i  Matki  Bożej,
odradzamy i umacniamy naszą wiarę. Niech nie zabraknie osobistego wysiłku w pomnażaniu
daru, który otrzymaliśmy na chrzcie św.

2.  Tegoroczny  październik  został  ogłoszony  przez  papieża  Franciszka  nadzwyczajnym
miesiącem  misyjnym.  Okazją  do  tego  jest  100.  rocznica  ukazania  się  misyjnej  encykliki
„Maximum  illud”  papieża  Benedykta  XV.  Dla  całego  Kościoła  ma  to  być  czas
zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić  się wiarą i  Chrystusem. To
miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej
modlitwie wspólnej i osobistej.

3.  Zapraszamy do udziału  w nabożeństwach  różańcowych codziennie  o  godz.  16.30.  Dla
dzieci są karteczki do wklejania, zebranie przynajmniej połowy daje możliwość wyjazdu na
wycieczkę w sobotę 26.10.br.

4. Przypominamy wiernym o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego po spełnieniu
zwyczajnych  warunków,  a  jednocześnie  za  pobożne  odmówienie  cząstki  różańca  św.,  w
sposób ciągły, z rozważaniem tajemnic różańcowych, w kościele, w kaplicy, w rodzinie we
wspólnocie wiernych, zwłaszcza gdy wiele osób gromadzi się w jakimś szlachetnym celu.

5. Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę po mszy św. wieczornej.

7.  W  przyszłą  niedzielę  Kościół  w  Polsce  będzie  obchodzić  kolejny  Dzień  Papieski
odbywający się w tym roku pod hasłem ,, Wstańcie, chodźmy”. Tego dnia przeprowadzimy
zbiórkę ofiar na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.    

8. Zapraszamy do nabywania prasy katolickiej. Szczególnie polecamy Gościa Niedzielnego.

9.  W  minioną  niedzielę  wspomagaliśmy  kościół  na  Ukrainie.  Dzisiaj,  jak  wcześniej
ogłaszaliśmy, ofiarami do puszek możemy pomóc w budowaniu kościoła w par. O. Pio w
Płońsku. Bóg zapłać za życzliwość i złożone ofiary. 
10.Dziękujemy pielgrzymom do Częstochowy za dary: kropidło i albę.
11.W piątek rozpoczniemy rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu św. o godz. 19.00
Zapraszamy osoby,  które  chcą  pogłębić  swoją  wiarę,  życie  duchowe.  Będzie  zapewniona
opieka nad dziećmi.
12.Różaniec prowadzą grupy: Poniedziałek – Stowarzyszenie Apostolstwa Dobrej Śmierci,
Wtorek  –  obecni  na  różańcu,  Środa  –  Koła  Różańcowe,  Czwartek  –  Kościół  Domowy,
Piątek – Oaza i dzieci kl. III i IV,    Sobota – Odnowa w Duchu Świętym. 
13. Dzisiaj zapraszam na spotkanie Radę Gospodarczą i Duszpasterską na godz. 19.00 a po
mszy św. popołudniowej spotkanie przed chrztem.
14.Jest jeszcze kalendarz  Rolników w cenie 25 zł.
15. Wszystkich Jubilatów i solenizantów powierzamy opiece Matki Bożej Różańcowej. 
16.  W  minionym  tygodniu  Pan  Bóg  powołał  do  wieczności:  Stanisławę  Matuszewską  z
Cieszkowa Kol. i Tadeusza Korzybskiego z Korzybia, Wieczny odpoczynek ….




