
14 października - XXVIII Niedziela Zwykła 
1. Dziś: 
 obchodzimy XVIII Dzień Papieski pod hasłem Promieniowanie Ojcostwa. 

W sposób szczególny pamiętamy o 40 rocznicy wyboru Karola Wojtyły 
na Papieża. W tym dniu przeprowadzana jest zbiórka na stypendia dla 
zdolnej młodzieży z terenów wiejskich jako symbol budowania żywego 
pomnika św. Jana Pawła II. Zbiórkę po mszach świętych przeprowadzą 
wolontariusze ze szkoły podstawowej nr 4 i 6. 

 spotkanie Żywego Różańca o 16.00  
 Izba Przedsiębiorców Powiatu Otwockiego pragnie zaprosić parafian do 

udziału w projekcie „Niedziela chleba”. Jego ideą jest rozdawanie 
bochenków chleba po Mszach Świętych. Pieczywo będzie dostarczone 
przez lokalnego producenta, któremu serdecznie dziękujemy 

 odbędą się uroczystości związane z zakończeniem budowy mostu na 
rzece Świder: o 12 Msza Św. polowa na terenie inwestycji a po niej 
parada wozów strażackich 

2. Poniedziałek: 
 Zmiana w odprawianiu nabożeństw różańcowych:    

 w tygodniu będą odprawiane po Mszy wieczornej, a w 
niedzielę o godz. 17.15. Dla dzieci specjalne nabożeństwa będą 
odprawiane w poniedziałki, środy i piątki o godz. 17.15. Zmiana 
podyktowana jest tym,. Że dzieci późno wracają ze szkoły, a wielu 
dorosłych nie może zdążyć na 17.15 z pracy. W środy różaniec 
odmawiany będzie po łacinie. 

3. Wtorek: 
 kurs przedmałżeński o godz. 19.00 w sali przy kancelarii. 
4. Sobota: 
 zbiórka ministrantów o godz. 9.00, a chłopców, którzy chcieli by nimi 

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

5. W przyszłą niedzielę  
 O godz. 16.00 Msza Św. dla dzieci i rodziców klas III przygotowująca do 

I-Komunii Św. 
6. Wójt i Proboszcz Gminy Celestynów przygotowują transport darów dla 

mieszkańców Turgiel, który pojedzie po 24października. Jako parafia 
chcemy dołączyć się do nich. Dlatego prosimy Państwa o dary, 
przynosimy je do caritasu, zakrystii lub kancelarii do 24 października. 



7. Święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłych, aby byli od grzechu 
uwolnieni, tak zapisano w księdze Machabejskiej, dlatego przyjmujemy 
na wypominki roczne i gregoriańską Mszę Św. listopadową.  

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


