
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXVI NIEDZIELA  ZWYKŁA

1. W piątek rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. Zapraszamy wszystkich do
udziału w modlitwie różańcowej, która w naszym kościele jest codziennie o 
godzinie 17,20 a dla dzieci w poniedziałki, środy i piątki o godz. 16,30.

2. Za odmówienie części różańca, czyli pięciu tajemnic, w sposób ciągły, przed 
Najświętszym Sakramentem można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z 
tych duchowych dobrodziejstw Kościoła. Przypomnę że: w niedziele i środy 
odmawiamy tajemnice chwalebne, w poniedziałki i soboty tajemnice 
radosne, we wtorki i piątki – tajemnice bolesne a w czwartki – tajemnice 
światła. 

3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek, możliwość spowiedzi na porannej
Mszy Świętej, od godz. 15.00 do 16.00 i po od godz. 17.00. Wizyta u 
chorych z komunią św. w piątek po porannej Mszy Świętej.

4.  W tym tygodniu przypada pierwsza pierwszą sobota miesiąca, o godz. 9,00 
Msza św. i Różaniec Wynagradzający Niepokalanemu Sercu NMP.

5. Za tydzień, w niedzielę 3 października, w 12 diecezjach w Polsce odbędzie 
się Niedziela św. Franciszka, ogłoszona przez papieża Franciszka, która jest 
równocześnie zwieńczeniem Czasu dla Stworzenia. Z tej okazji w naszym 
kościele odbędą się centralne uroczystości dla całej Diecezji Kieleckiej. 
Słowo Boże wygłosi tego dnia ks. Wojciech Winek SAC a na Mszy Świętej o
godz. 13.00 ks. dr Stanisław Słowik, Dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej. W
ciągu dnia, bo już od godz. 12.00 czekać nas będą animacje dla dzieci, 
wspólne zabawy i warsztaty, m.in. p. Beaty Jakoniuk-Wojcieszak (znanej z 
programów telewizyjnych) o mocy ziół, owoców i warzyw w przywracaniu 
zdrowia. Dowiemy się jakie lekarstwa znajdziemy w kuchni i dlaczego 
nadmiar jest szkodliwy. O godz. 16.00 przewidziana jest prelekcja i dyskusja 
prowadzona przez ks. Marcina Krzysztoszka i ks. Wojciecha Winka “Nasz 
Wspólny Dom w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju” 
Przewidziany jest także gorący poczęstunek i wiele innych atrakcji.  
Szczegóły na naszej stronie internetowej, profilu parafii oraz w parafialnej 
gablotce.
Zapraszamy całe rodziny, by wspólnie włączyły się w świętowanie. To 
coroczne wydarzenie zachęca nas do tego by z jednej strony doświadczyć 
piękna Stworzenia, zachwycić się nim, a z drugiej podjąć refleksję nad 
codziennymi nawykami, które mogą mu szkodzić. To może być dla nas punkt
wyjściowy do pełnego życia w zgodzie ze Stwórcą i światem przyrody. 
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