
21 października - XXIX Niedziela Zwykła 
1. Dziś: 
 Światowy dzień misyjny 
 o godz. 16.00 Msza Św. dla dzieci i rodziców klas III przygotowująca do 

I-Komunii Św. 
 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. 

2. We wtorek kurs przedmałżeński o godz. 19.00 w sali przy kancelarii. 
3. W sobotę zbiórka ministrantów i chłopców, którzy chcieli by nimi zostać 

o godz. 9.00, zostanie wyświetlony film o Janie Pawle II, a po nim zajęcia 
poprowadzą lektorzy i starsi ministranci 

4. Tak jak w ubiegłym roku organizujemy rodzinny wyjazd na narty do 
Krynicy w dniach od 26 stycznia do 2 lutego. Dokładne informacje i 
zapisy w zakrystii. Zapraszamy. 

5. W dniach 23 kwietnia – 5 maja organizujemy pielgrzymkę autokarową 
do Włoch. Zwiedzimy: Sanktuarium Maryjne  Austrii Mariazel, Wenecje, 
Rawenne, Asyż, Manopello (chusta św. Weroniki), Lanciano 
(Sanktuarium Cudu Eucharystycznego), San Giovani Rotondo wraz z 
Pietrelciną – miejscem urodzin św. o. Pio, grób o. Dolindo w Neapolu, 
Pompeje (sanktuarium Matki Bożej Różańcowej), Monte Cassino, Rzym, 
Siene, Florencje i Częstochowę. Całkowity koszt pielgrzymki to 2.500 zł 
+ 250 Eur. Zapisy i dokładny plan w zakrystii. 

6. Nasz biskup Romuald zaprosza  wszystkich Jubilatów obchodzących w 
tym roku 50. i 25. Lecie zawarcia sakramentalnego związku 
małżeńskiego, na dziękczynną Eucharystię w sobotę, 17 listopada, o 
godzinie 12.00 w Katedrze. 

7. 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. 

8. 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 Mszę Św. listopadową.  

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


