Ogłoszenia duszpasterskie na XXVIII Niedzielę Zwykłą-14.10.2018 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. W zeszłym tygodniu na tacę inwestycyjną zebraliśmy 4.175zł. Bóg zapłać za
wasze ofiary.
4. Codziennie wystawienie Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 zakończone
okolicznościowym nabożeństwem. W tym czasie jest możliwość spowiedzi.
5. Prasa katolicka jest do odbioru w zakrystii. Jest nowy nr Miłujcie się.
6. Wzorem lat ubiegłych wyłożyliśmy kartki na wypominki listopadowe. Proszę
wypisać czytelnie imiona i nazwiska osób, za które będziemy się modlili w
miesiącu listopadzie. Nabożeństwa wypominkowe będą odprawiane codziennie
o godz. 17.30.
7. Dzisiaj przeżywamy Dzień Edukacji Narodowej. O godz. 18.00 odprawimy
Mszę Świętą w intencji Nauczycieli i Wychowawców. Po Mszy Świętej
spotkanie w Sali Domu Parafialnego.
8. Jutro o godz.17.30 nabożeństwo wypominkowe. Wieczorna Msza Święta
zostanie odprawiona za zmarłych z wypominek rocznych.
9. W poniedziałek obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. Zapraszamy na
wieczorną Mszę św., podczas której będziemy się modlić za dzieci które odeszły
do bram wieczności a także za ich rodziców.
10. W środę o godz. 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Prosimy
o wypisywanie intencji, które polecimy Bożej matce podczas tego nabożeństwa.
11. W środę o godz. 19.00 próba Chóru w Sali Domu Parafialnego. Zapraszamy
wszystkich chętnych pragnących śpiewać na chwałę Panu Bogu.
12. Biuro Parafialne czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 16.00–17.30.
Intencje Mszalne można także zamawiać w zakrystii po każdej Mszy Świętej.
13. W dzisiejszą 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. Dzisiaj przeżywamy XVIII Dzień Papieski. Tradycyjnie w tym dniu zbieramy
ofiary na stypendia dla uzdolnionej młodzieży pochodzącej z ubogich rodzin. Za
Wasz Dar Serca serdecznie dziękujemy.
15. Szkoła Centrum Edukacji Ogrodniczej organizuje w sobotę 20 października
kiermasz, na którym będzie można nabyć hodowane przez uczniów kwiaty
i warzywa. Zapraszamy do odwiedzenia szkoły w tym dniu.
16. 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.
17. W minionym tygodniu na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy śp.
Janusza Kiszkarewicza, śp. Edwarda Fiszera i śp. Inocentę Grzankowską.
Módlmy się za zmarłych Parafian: wieczny odpoczynek racz im dać Panie …
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