XXXI Niedziela w ciągu roku – 04.11.2018r.
1. Przeżywamy listopad - miesiąc szczególnej modlitwy za zmarłych. Nabożeństwa
wypominkowe codziennie o godz. 17.30. W niedziele miesiąca listopada Różaniec
za zmarłych na cmentarzu będziemy rozpoczynali o godz. 15.00.
2. Bóg zapłać za Wasze ofiary złożone dzisiaj na tacę inwestycyjną.
3. Przedstawiciele Duszpasterstwa Dzieci z Naszej Parafii zbierają przed kościołem
ofiary na potrzeby tegoż Duszpasterstwa. Bóg zapłać za Wasze ofiary.
4. W miniona niedzielę zebraliśmy na misje 891zł. Bóg zapłać za Wasz dar serca.
5. Dzisiaj podczas Mszy Świętej o godz. 16.00 będziemy się modlili w intencji
zmarłych Członków Żywego Różańca. Po Mszy św. konferencja i zmiana
tajemnic.
6. W Oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych można uzyskać odpust zupełny
za zmarłych. Warunki odpustu to: stan łaski uświęcającej, nawiedzenie cmentarza
lub kościoła, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.
Każdego dnia oktawy można uzyskać odpust zupełny za jednego zmarłego.
7. Biuro Parafialne w tym tygodniu czynne od poniedziałku do czwartku od godz.
16.00-17.30. Intencje mszalne możemy zamawiać także w zakrystii.
8. Prasę katolicką możemy odebrać w zakrystii.
9. Za tydzień nie odbędzie się spotkania dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych.
Zapraszamy tydzień później 18 listopada po Mszy Św. o godz.10.30 do sali domu
parafialnego.
10. W dniu 11 listopada zapraszamy na Msze Świętą o godzinie 18.00 podczas, której
dzieci z
Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w
Ostromicach zaprezentują w ramach kazania „mini” przedstawienie pt. „Ku
wolności”
11. W najbliższą niedzielę 11 Listopada przypada 100 Rocznica Odzyskania
Niepodległości. Uroczysta Msza Święta w intencji Naszej Ojczyzny zostanie
odprawiona o godz. 10.30. Po Mszy św. przejście w asyście orkiestry na Rondo
Ułanów Podolskich w Zdrojach, gdzie będą okolicznościowe przemówienia i
złożenie wieńcy przy obelisku. Następnie przejdziemy na teren Szkoły w
Zdrojach na dalsze świętowanie. Szczegóły na plakatach w gablotach i w
przedsionku Kościoła.
12. Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny, urodziny, jubileusze i inne
uroczystości rodzinne składamy serdeczne życzenia. Bożego błogosławieństwa,
opieki Matki Bożej i wszelkiej pomyślności.
13. W minionym tygodniu na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy śp.
Telesfora Felczaka, śp. Irenę Białas i śp. Alicję Żelazowską. Módlmy się za
zmarłych parafian: wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
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