
30 września - XXVI Niedziela Zwykła 
1. Dziś: 
 w naszym kościele ok. godz. 19.00 ostatni koncert w ramach IV 

Otwockiego Festiwalu Organowego. Dzisiejszym wykonawcą będzie 
Michał Sławecki – dyrygent Chóru Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie i wykładowca na Uniwersytecie 
Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Serdecznie 
zapraszamy!  

 zapraszamy na godz. 17.00 do kościoła uczniów klas 8 i III 
gimnazjalnych z naszej parafii, którzy w tym roku chcą rozpocząć 
przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Jest to 
spotkanie organizacyjne, na które zapraszamy również rodziców. 

2. Poniedziałek: 
 zaczynamy odprawiać nabożeństwa różańcowe o godz. 17.15. Dla 

dzieci specjalne nabożeństwa będą odprawiane w poniedziałki, 
środy i piątki o godz. 16.30 

 w poniedziałkowy wieczór zapraszamy na dodatkową Msze św. o godz. 
19.00 a po niej wieczór uwielbienia. Czas wspólnej modlitwy przed 
Najświętszym Sakramentem poprzez muzykę i śpiew. Ponieważ 
październik jest miesiącem Maryjnym, uwielbienie będzie prowadzone 
przez Jej wstawiennictwo. Jak zawsze można na Msze św. przynieść 
swoje intencje i złożyć je do skrzynki. Można też skorzystać z posługi 
modlitwą wstawienniczą 

3. Wtorek: 
 rozpoczynamy kurs przedmałżeński o godz. 19.00 w sali przy kancelarii. 
 spotkanie dla rodziców i chrzestnych dzieci, które będą chrzczone w 

październiku o godz. 19.00 
4. I czwartek: 
  o godz. 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa w 

intencji nowych powołań kapłańskich zakończona Mszą Św. o godz. 
18.00 

5. I piątek: 
  do chorych udamy się w godzinach przedpołudniowych 
  wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka o godz. 15.00 
  spowiedź dla dzieci od godz. 15.30, Różaniec wyjątkowo o godz. 

16.00 i będzie zakończony Komunią I-piątkową 
  ponieważ o godz. 17.00 zostanie odprawiona Msza Św. ślubna 

wyjątkowo różaniec  dla dorosłych będzie po Mszy o godz. 18.00 



6. I sobota: 
 Msza św. w intencji Żywego Różańca z wystawieniem Najświętszego 

Sakramentu i różańcem o godz. 7.00 
 zbiórka ministrantów o godz. 9.00, a chłopców, którzy chcieli by nimi 

zostać zapraszamy na godz. 9.30 - zajęcia poprowadzą lektorzy i starsi 
ministranci 

 wieczorem Apel Jasnogórski o godz. 21  
7. W przyszłą niedzielę  
 starszy rocznik kandydatów do bierzmowania wznowi swoje spotkania 

w pierwszą niedzielę października (7.10.2018) o godz. 16.30. 
 adoracja Najświętszego Sakramentu z racji I niedzieli miesiąca o godz. 

17.30 
 spotkanie wyjeżdżających na listopadową pielgrzymkę do Ziemi Świętej 

o godz. 19.00 
8. Grupa  śpiewaczo-taneczna Turgielanki z Litwy dziękują za dar , jaki 

przekazała delegacja z naszej Parafii. Było to  650 Euro uzbieranych z 
puszek i 350 od osób indywidualnych, razem 1.000 Euro. 

9. Wójt Gminy Celestynów, Witold Kwiatkowski i prob. Celestynowa Ks. 
Mirosław Wasiak, przygotowują transport darów dla mieszkańców 
Turgiel, który pojedzie pod koniec miesiąca października. Jako parafia 
chcemy dołączyć się do nich. Dlatego prosimy Państwa o dary, takie, jak: 
mąka, kasza jaglana, cukier, oleje spożywcze, środki czystości, proszki i 
płyny do prania, sprzątania, słodycze, buty, ubrania, artykuły szkolne, 
lekarstwa na przeziębienie i przeciwbólowe. Dary przynosimy do 
caritasu, zakrystii lub kancelarii. 

10. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, szczególnie tygodnika 
IDZIEMY! 

11. Jeśli pragniesz uporządkować swoje życie z Bogiem oraz innymi 
ludźmi, jeśli potrzebujesz na nowo odnaleźć w sobie radość i pokój, jeśli 
odczuwasz potrzebę duchowego i osobistego rozwoju zapraszamy do 
udziału w nowej edycji warsztatów „12 KROKÓW”. Informacje na 
ulotkach na stoliku z gazetami i w gablocie. 

 


