OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 12 – 19 listopada, A.D. 2017.
1. Dziś na godzinę 17:00 zapraszamy na Nieszpory niedzielne.
2.

W poniedziałek przypada dzień fatimski. Zapraszamy na Mszę św. i różaniec fatimski
o godzinie 18:00.

3.

Dzieci szkolne i młodzież gimnazjalną zapraszamy na Mszę św. szkolną we wtorek
o godzinie 16:30.

4.

Kandydaci do bierzmowania 1. roku formacji (kl. 7.) spotykają się we wtorek na Mszy
św. szkolnej o 16:30 tutaj, w kościele, a następnie mają katechezę w domu katechetycznym.

5. Młodzi 3. roku formacji przed bierzmowaniem spotykają się we wtorek o 19:00 w domu

katechetycznym.
6. Mszę św. do Bożego Miłosierdzia w intencji rodzin naszej parafii odprawimy wyjątkowo
w piątek, o godzinie 7:00.
7.

W sobotę od godziny 16:00 zapraszamy do włączenia się w adorację Najświętszego Sakramentu. W tym czasie jest też możliwość przyjęcia sakramentu pokuty. Sakrament
pokuty sprawujemy też 30 min. przed każdą Mszą św.

8.

Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach:
- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00;
- piątek od 15:30 do 17:00.
W czwartek od 19:00 do 20:00 – sprawy przedmałżeńskie.
W środę, z powodu wyjazdu, kancelaria będzie nieczynna.

9.

Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”: Co roku za wiarę ginie ok. 100 tys. chrześcijan. Miliony ludzi obawiają się, że w każdej chwili mogą stracić pracę, dorobek życia,
być wygnanymi ze swego domu – tylko z powodu wiary w Chrystusa. | Bierzmowanie
ma być punktem wyjścia, a nie dojścia. Startem, a nie zakończeniem formacji. To nie
jest, jak często powtarzamy, żaden sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Rozpoczyna
się 4. Kongres Nowej Ewangelizacji.

10. Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu pomagali

przy bieżących pracach, a także Paniom sprzątającym kościół i dom katechetyczny. Bardzo prosimy o dalszą pomoc – codziennie od godziny 9:00.
11. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary. Za tydzień przed kościołem zbiórka na Kościół

w Potrzebie – pomoc dla chrześcijan prześladowanych.

