Ogłoszenia duszpasterskie na XXIX Niedzielę Zwykłą-21.10.2018 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. W minioną niedzielę zebraliśmy 1.267zł na stypendia dla uzdolnionych dzieci.
Bóg zapłać za Wasze ofiary.
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. Na półce z tyłu kościoła znajdują się 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. W niedziele miesiąca listopada będziemy odmawiali różaniec na
cmentarzu.
6. Jutro o godz.17.30 nabożeństwo wypominkowe. Msza Święta za zmarłych z
wypominek rocznych zostanie odprawiona poza naszą Parafią.
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 31.10.2018r. zapraszamy wszystkie dzieci na bal Wszystkich Świętych.
Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 16.30 a następnie od godz. 17.00 do 19.00
bawimy się ze świętymi w Sali kominkowej domu parafialnego. Mile widziany
strój świętego lub anioła.
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. W najbliższą niedzielę po każdej Mszy Świętej będziemy zbierali ofiary do
puszek na cele misyjne.
11. 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.
12. W minionym tygodniu na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy
śp. Halinę Chądzińską i śp. Romana Lizaka. Módlmy się za zmarłych Parafian:
wieczny odpoczynek racz im dać Panie …
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