Ogłoszenia duszpasterskie na XXVII Niedzielę Zwykłą-07.10.2018 r.

1. Przeżywamy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Różaniec codziennie
o godz. 17.30. Dzieci swoje nabożeństwa różańcowe mają we wtorki i w piątki
o godz. 16.30. zapraszamy serdecznie do wspólnej modlitwy.
2. Bóg zapłać za złożone dzisiaj ofiary na tacę inwestycyjną.
3. Codziennie wystawienie Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 zakończone
okolicznościowym nabożeństwem. W tym czasie jest możliwość spowiedzi.
4. Prasa katolicka jest do odbioru w zakrystii.
5. Dzisiaj o godz. 19.00 rozpocznie się Koncert Grunebergowski. Zapraszamy do
wysłuchania koncertu.
6. Jutro o godz.17.30 nabożeństwo wypominkowe. Wieczorna Msza Święta zostanie
odprawiona za zmarłych z wypominek rocznych.
7. W środę o godz. 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Prosimy
o wypisywanie intencji, które polecimy Bożej matce podczas tego nabożeństwa.
8. W środę o godz. 19.00 próba Chóru w Sali Domu Parafialnego. Zapraszamy
wszystkich chętnych pragnących śpiewać na chwałę Panu Bogu.
9. Biuro Parafialne czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 16.00–17.30.
Intencje Mszalne można także zamawiać w zakrystii po każdej Mszy Świętej.
10. Parafia organizuje pielgrzymkę na Jasnogórskie Czuwanie w intencji Emigracji i jej
duszpasterzy. Wyjazd w piątek 19 października w godzinach rannych, powrót w
sobotę wieczorem. Koszt 220zł. Zapisy w zakrystii. Jest jeszcze kilka wolnych
miejsc.
11. Ksiądz Przemysław zaprasza mężczyzn, którzy poszukują swojego miejsca
12. w Kościele na spotkanie informacyjno – organizacyjne w czwartek o godz. 19.00
w sali biura.
13. W najbliższą niedzielę po Mszy świętej o godz. 10.30 odbędzie się spotkanie dla
rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii Świętej i pierwszej
Spowiedzi Świętej.
14. 14 października będziemy przeżywali kolejny Dzień Papieski. Tradycyjnie w tym
dniu zbieramy ofiary na stypendia dla uzdolnionej młodzieży pochodzącej z
ubogich rodzin. Za Wasz Dar Serca serdecznie dziękujemy.
15. Lista na pielgrzymkę do Częstochowy i Wadowic przez Kalisz jest zamknięta.
Można się tylko dopisywać na listę rezerwową. Spotkanie organizacyjne dla
WSZYSTKICH uczestników pielgrzymki odbędzie się w sobotę 13 października,
po wieczornej Mszy świętej (ok. 19:00) w kościele. Do tego czasu proszę
uregulować wszystkie należności za wyjazd.
16. We wtorek, bezpośrednio po wieczornej Mszy świętej rozpocznie się 2 katecheza
w ramach SEMINARIUM ODNOWY WIARY, prowadzonego przez Wspólnotę
Odnowy w Duchu Świętym i ks. Krzysztofa Jeruzalskiego TChr. TO OSTATNIA
SZANSA, aby włączyć się w całe 12-tygodniowe seminarium.
17. Szkoła Centrum Edukacji Ogrodniczej organizuje w sobotę 20 października
kiermasz, na którym będzie można nabyć hodowane przez uczniów kwity i
warzywa. Zapraszamy do odwiedzenia szkoły w tym dniu.
18. Wszystkim obecnym na niedzielnej Mszy Świętej życzę udanej niedzieli. Niech
Pan Bóg Wam błogosławi i obdarza Was potrzebnymi łaskami a Matka Boża
otacza płaszczem swojej Opieki.
19. W minionym tygodniu na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy.
Módlmy się za zmarła Parafiankę: wieczny odpoczynek racz im dać Panie …
Ks. Piotr Kurzaj TChr. - proboszcz

