OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 07 PAŹDZIERNIKA 2018 r.
1. W tym tygodniu obchodzimy wspomnienie: we wtorek bł. Wincentego Kadłubka,
w czwartek św. Jana XXIII papieża, w piątek bł. Jana Beyzyma, w sobotę
bł. Honorata Koźmińskiego.
2. Za tydzień, w całej Polsce obchodzimy Dzień Papieski. Pragniemy przypomnieć,
że przed świątynią po każdej Mszy św. będą zbierane pieniądze do puszek na
fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
3. W sobotę zapraszamy do kościoła na godz. 2000 na ostatnie w tym roku
nabożeństwo fatimskie połączone z Mszą św. Nabożeństwo rozpocznie się
o godz. 2000 Eucharystią, następnie odmówimy modlitwę różańcową w intencji
nauczycieli i wychowawców z okazji ich święta. Tego dnia nie będzie
nabożeństwa różańcowego o godz. 1730.
4. Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe, które w dni powszednie odprawiane jest
o godz. 1730, a piętnaście minut przed różańcem pani Beata- nasza organistka
zaprasza dzieci naukę ciekawych piosenek.
5. We wtorek z naszej parafii wyrusza pielgrzymka do Fatimy. Prośmy Boga o dobre
przeżycie tej pielgrzymki i szczęśliwy powrót.
6. W sobotę 13 października w domu parafialnym odbędzie się spotkanie
kandydatów do bierzmowania: grupa A o godz. 900 ; grupa B o godz. 930 , grupa C
o godz. 1000 ; grupa D o godz. 1030 . Obecność na tym spotkaniu jest obowiązkowa.
Młodzież z klas VII w ramach przygotowań do sakramentu bierzmowania będzie
miała swoje spotkanie w niedzielę 14 października po Mszy św. o godz. 1030
w kościele. Zapraszamy.
7. Z prasy katolickiej jest do nabycia nowy numer tygodnika Idziemy. Są do nabycia
kalendarze na przyszły rok.
8. W minionym tygodniu z naszej parafii odeszli po wieczną nagrodę do Pana
śp. Marianna Mikołajczak oraz Dominika Chłodzińska. Rodzinom zmarłych
składamy wyrazy współczucia, a w Ich intencji odmówmy modlitwę: wieczny
odpoczynek racz Im dać Panie…
9. Wszystkim obecnym życzymy dobrze przeżytej niedzieli, a łaska i opieka Boża
niech czuwa nad Państwem każdego dnia.

