OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.10. 2018 r.
1. Dzisiaj, w całej Polsce obchodzimy Dzień Papieski. Pragniemy przypomnieć, że przed
świątynią po każdej mszy św. są zbierane pieniądze do puszek na fundusz stypendialny
Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
2. W poniedziałek przypada wspomnienie św. Teresy, we wtorek św. Jadwigi, w środę
św. Ignacego Antiocheńskiego, w sobotę św. Jana Kantego. Natomiast w czwartek
przypada św. Łukasza Ewangelisty – patrona Służby Zdrowia, pamiętajmy w naszych
modlitwach o wszystkich, którzy posługują osobom chorym i cierpiącym, tego dnia
o godz. 1830 w kaplicy szpitalnej w tej intencji będzie odprawiony różaniec.
3. Można zamawiać wypominki za Zmarłych. Coraz bliżej jesteśmy uroczystości Wszystkich
Świętych.
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wypominkami o godz. 1100, natomiast po wypominkach około godz. 1200, będzie
odprawiona Msza św. w intencji naszych bliskich zmarłych. Jest jeszcze czas aby zadbać
w sposób odpowiedni nie tylko o porządek przy naszych grobach, ale na całym cmentarzu.
4. W przyszłą niedzielę rozpoczyna Tydzień Misyjny i ofiary składane na tacę przeznaczone
są na ten cel.
Tego dnia w całej Polsce będziemy wybierać do samorządów. Pragniemy zaznaczyć, że
jest to nie tylko nasz przywilej, ale przede wszystkim obowiązek. Cieszymy się wolnością,
trwamy w 100. rocznicy odzyskania niepodległości, jednak jaka będzie nasza Ojczyzna, to
w dużym stopniu zależy od nas, od tego, kogo wybierzemy w najbliższych wyborach.
Dlatego naszym obowiązkiem jest nie tylko iść, ale należy dokonać dobrych wyborów.
W tym bowiem wyraża się miłość i odpowiedzialność za nasz kraj.
5. Bóg zapłać za złożone ofiary na tacę z racji drugiej niedzieli miesiąca.
6. Jest do nabycia nowy numer tygodnika Idziemy, oraz kalendarze na przyszły rok.
7. W minionym tygodniu z naszej parafii odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku
zmarłego Jana Adolskiego . Rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia, a w Jego
intencji odmówmy modlitwę: wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…
8. Wszystkim mieszkańcom naszej parafii i gościom życzymy dobrze przeżytej niedzieli, na
nowy tydzień pracy życzymy szczęść Boże.

