
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 30.09.2018.  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 
 
1. Dziś ostatnia niedziela września. W Hucie Komorowskiej odbywają się dzisiaj XI Dni Ks. Kard. Adama 
Kozłowieckiego. Z tej okazji o godz. 1900 w Majdanie Królewskim odbędzie się koncert w wykonaniu 
Andrzeja Cierniewskiego i Grzegorza Wilka. W naszej świątyni o godz. 1730 nieszpory niedzielne                     
i zakończenie nabożeństw do Aniołów Bożych.  
2. Jutro – 01.10. – wsp. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. dK. Rozpocznie się miesiąc modlitwy 
różańcowej, dlatego gorąco zachęcamy do podjęcia tej modlitwy, o którą tak prosi Matka 
Najświętsza. Bierzmy zatem różaniec do rąk i przez wstawiennictwo Maryi prośmy Jej Syna                       
o potrzebne łaski dla nas, naszej Ojczyzny i całego świata. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach 
różańcowych, które w naszej świątyni odprawiane będą w dni powszednie o godz. 1730.  Po 
nabożeństwie bezpośrednio Msza św. Dzieci uczęszczające na nabożeństwa będą otrzymywać 
każdego dnia okolicznościowe obrazki. Nabożeństwa będą prowadzone przez wyznaczone grupy                 
i stany. Grafik jest wywieszony na tablicy ogłoszeń, dlatego prosimy  o zapoznanie się z nim. Jutro po 
Mszy św. wieczornej zbiórka dla LSO. 
3. We wtorek – 02.10. – wsp. św. Aniołów Stróżów. Zachęcamy do modlitwy za ich wstawiennictwem.   
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem różańcowym. Po Mszy 
św. spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ. 
5. W czwartek – 04.10. – wsp. św. Franciszka z Asyżu, diak. Z racji I czwartku  miesiąca o godz. 1700 
Godzina Święta połączona z nabożeństwem różańcowym. Po Mszy wieczornej zgromadzimy się na 
krótką modlitwę przy figurze św. Franciszka. 
6. W piątek – 05.10. – wsp. św. S. Faustyny Kowalskiej, dz. Jest to I piątek miesiąca. Od godz. 1400 
odwiedziny chorych w mieszkaniach. O godz. 1700 wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź 
św. O godz. 1730 nabożeństwo różańcowe. Po Mszy św. spotkanie Straży Honorowej NSPJ.  
7. W I sobotę miesiąca o godz. 1700 spotkanie Koła Przyjaciół RM. O godz. 1730 nabożeństwo 
różańcowe, a po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu, pierwszo sobotnia medytacja              
i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. W sobotę w sanktuarium MB Dzikowskiej  odbędzie 
się VIII Diecezjalna Pielgrzymka Róż Różańcowych. Rozpoczęcie o godz. 1000. O godz.1230 Msza 
Święta przy ołtarzu polowym pod przewodnictwem bpa Krzysztofa Nitkiewicza. Zachęcamy do 
udziału szczególnie róże różańcowe i prosimy zabrać z sobą krzesełka. Jest także prośba do 
pielgrzymów przybywających na to spotkanie o opisanie wymodlonej łaski. Opis może być krótki                   
i może być podpisany imieniem. Świadectwa doznanych łask będą zebrane i złożone u stóp ołtarza.  
W sobotę o godz. 1400 spotkanie wolontariuszy z grupy „Bogu-mili”. Grupa ta przez miesiąc 
październik prowadzić będzie akcję: „Weź nakrętkę na różaniec”. W głównym wejściu świątyni 
znajduje się pojemnik do którego można składać plastikowe nakrętki. Na koniec miesiąca zostaną one 
przekazane na zakup protez dla 4 – letniego Kacpra. Zachęcamy do wzięcia udziału.  
8. W przyszłą I niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 1200 dzieci przygotowujące się do I Komunii 
Św. otrzymają poświęcone różańce. Zapraszamy ich do udziału wraz z rodzicami. Od godz. 1500 do 
1600 bezpłatne porady prawne. O godz. 1700 nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic 
różańcowych. W przyszłą niedzielę przypada I rocznica śmierci bp Wacława Świerzawskiego. O godz. 
1730 w katedrze sandomierskiej Msza św. w jego intencji.  
9. Przypominamy paniom, że jeszcze jutro i we wtorek można skorzystać z badań mammograficznych                 
i cytologicznych, które odbędą się od 900 do 1700 na Placu B. Głowackiego.  
10. Firma „Słuchmed” zaprasza wszystkich chętnych na bezpłatne badanie słuchu, które odbędzie się 
3 października na parkingu sklepu Biedronka przy Pl. Targowym, w godz. od 800 do 1400.   
11.„Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 2 przy ul. A. Krajowej za pełniony dyżur porządkowy                           
w świątyni i ofiarę 135  zł. Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji  w środę  o godz. 700. W tym 
tygodniu prosimy o taki dyżur  parafian z bl. nr 3 przy ul. A. Krajowej, kl. I i II. 
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer miesięcznika dla młodzieży 
„Droga”, poświęcony przygotowaniu do Bierzmowania.  
 


