OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 9 – 16 października A.D. 2016.
1.

Zapraszamy do udziału w codziennych nabożeństwach różańcowych, w dni powszednie
o godz. 17:15, natomiast w niedziele o godzinie 17:00. Pamiętajmy, że modlitwa różańcowa odprawiana we wspólnocie rodziny czy Kościoła daje nam możliwość zyskania odpustu zupełnego.

2.

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

3.

Młodzi 3. roku formacji przed bierzmowaniem mają spotkanie we wtorek o 19:00
w domu katechetycznym.

4.

W czwartek przypada Dzień fatimski. Zapraszamy na godzinę 18:00 na Mszę świętą,
a następnie na nabożeństwo połączone z procesją wokół kościoła. Prosimy
o przyniesienie na nabożeństwo świec. Nie będzie w czwartek nabożeństwa różańcowego o godzinie 17:15.

5.

Dorośli, którzy nie przyjęli dotychczas sakramentu bierzmowania, a mają takie pragnienie, proszeni są o zgłoszenie się w kancelarii parafialnej do końca października.

6.

Caritas parafialna w tym roku będzie czynna tylko w środy od godziny 9:00 do 11:00. Jeżeli ktoś byłby chętny do włączenia się w pomoc ubogim w ramach grupy Caritas, serdecznie zapraszamy.

7.

Kancelaria jest czynna:
- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00;
- środa i piątek od 15:30 do 17:00.
Sprawy przedmałżeńskie: w czwartek od 19:00 do 20:00.

8.

Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. W aktualnym numerze
m. in.: Święty Konkret i święta Adrenalina – to ich ulubieni patroni. „Gdy modlą się mężczyźni, drży piekło” – o chrześcijańskich spotkaniach dla mężczyzn;| O wychowawczej
roli klapsa mówi prof. Zbigniew Stawrowski. | Ostry spór o aborcję, jaki przetacza się
obecnie przez Polskę, to spór o prawo do życia, każdego życia, bez wyjątków. To spór
między dobrem a złem. Jak zdefiniował to celnie św. Jan Paweł II – między kulturą życia
a kulturą śmierci.

9.

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.

10. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na zakup opału na zimę. Dziś po Mszach świętych

zbiórka na Dzieło Nowego Tysiąclecia – pomoc dla zdolnych uczniów i studentów
z biednych środowisk. W przyszłą niedzielę po Mszach świętych – zbiórka Caritas na potrzeby najbiedniejszych. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.

