OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 16 – 23 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. Kandydaci do bierzmowania 2. roku formacji spotykają się we wtorek na Mszy św.

szkolnej o 16:30 tutaj, w kościele, a następnie mają katechezę w domu katechetycznym.
4. Młodzi 3. roku formacji przed bierzmowaniem mają spotkanie we wtorek o 19:00

w domu katechetycznym.
5.

Mszę św. za zmarłych Parafian i za zmarłych zalecanych odprawimy w środę o godzinie
18:00. Zalecki można składać w zakrystii.

6.

Msza św. do Miłosierdzia Bożego w intencji rodzin naszej Parafii zostanie odprawiona
w piątek o godzinie 18:00.

7.

W przyszłą niedzielę po południu w naszej parafii odbędzie się rejonowy dzień wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Eucharystia dla uczestników, a także sympatyków i wszystkich
chętnych zostanie odprawiona o godzinie 15:45. Serdecznie zapraszamy do udziału.

8.

Zapraszamy wszystkie dzieci na „Bal Świętych”, który odbędzie się w przeddzień Uroczystości Wszystkich Świętych, w poniedziałek, 31.10.2016 w godz. 16:00 – 19:00
w Domu Katechetycznym. Należy przebrać się za dowolnie wybranego świętego lub
anioła. W ten wieczór bardzo mocno wkrada się, również w naszym kraju, pogański
zwyczaj Halloween. Dlatego bardzo mocno zachęcamy i proponujemy dzieciom chrześcijańską alternatywę dobrej zabawy, która ma zachęcać do świętości.

9. Dorośli, którzy nie przyjęli dotychczas sakramentu bierzmowania, a mają takie pragnie-

nie, proszeni są o zgłoszenie się w kancelarii parafialnej do końca października.
10. Caritas parafialna w tym roku będzie czynna tylko w środy od godziny 9:00 do 11:00. Je-

żeli ktoś byłby chętny do włączenia się w pomoc ubogim w ramach grupy Caritas, serdecznie zapraszamy.
11. 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.
12. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. W aktualnym numerze

m. in.: Okoliczności odrzucenia projektu całkowicie zakazującego aborcji są poważnym
ciosem w dzieło obrony życia w Polsce;| Kościół zyskał właśnie nowego świętego: czternastoletni José Sánchez del Río, znany z filmu „Cristiada”, wyprasza u Boga łaski dla
wszystkich, którzy się do niego zwracają. | Jezus oddał życie również za ciebie! – mówiła
s. Helena do islamisty, kiedy przystawiał jej lufę do gardła.
Są jeszcze dostępne kalendarze „Gościa” na rok 2017 w cenie 5,- zł.

13. Po mszach świętych można nabywać znicze „Caritas” na groby naszych bliskich. Cena

tych zniczy: 3,00 zł. Cena niewątpliwie jest wyższa, aniżeli w supermarketach, jednak te
znicze są bardziej symbolem i znakiem. Dochód z ich sprzedaży jest przeznaczony na dożywianie dzieci w szkołach. Byłoby piękną sprawą, gdyby na każdym grobie na naszym
cmentarzu znalazł się właśnie taki znicz – znak pamięci o naszych bliskich zmarłych, ale
jednocześnie bardzo konkretny gest pomocy dla żywych, którym być może jest czasem
trudniej, aniżeli nam.
14. 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.
15. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary – szczególnie za kolektę z ubiegłej niedzieli na

zakup opału: zebraliśmy 4 836,56 zł. Dziś po Mszach świętych zbiórka Caritas na potrzeby najbiedniejszych. Za tydzień zbiórka Caritas na pomoc poszkodowanym we wrześniowym trzęsieniu ziemi we Włoszech. Kolekta za tydzień przeznaczona będzie na misje.

