OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 23 – 30 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 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.

5.

W przyszłą niedzielę będziemy gościć pośród nas o. Kazimierza Tyberskiego, oblata Maryi Niepokalanej, który będzie głosił kazania na temat misji świętych. Po Mszach świętych będzie możliwość nabycia kalendarzy o tematyce misyjnej na rok 2017.

6.

Zapraszamy wszystkie dzieci na „Bal Świętych”, który odbędzie się w przeddzień Uroczystości Wszystkich Świętych, w poniedziałek, 31.10.2016 w godz. 16:00 – 18:00
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.

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

nie, proszeni są o zgłoszenie się w kancelarii parafialnej do końca października.
8. 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.
9.

Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. W aktualnym numerze m. in.: Polacy pomagają ofiarom wojny na Bliskim Wschodzie i w Afryce. W ciągu ostatnich czterech lat
Caritas Polska przeznaczyła na projekty pomocowe dla ludności z tego obszaru ok. 6,8
mln złotych. | O tym, czy Pan Bóg chce naszych pieniędzy, mówi Jacek Weigl. | Koła Żywego Różańca. Dyskretna i zbyt mało doceniana forma aktywności w Kościele. Po drugiej stronie życia ze zdumieniem i wstydem odkryjemy, jak wiele świat i Kościół zawdzięczają wytartym od codziennego przesuwania paciorkom różańca. Stoi za tym całkiem liczna armia.

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. Kolekta dzisiejsza przeznaczona będzie na mi-

sje. Dziś po Mszach świętych zbiórka Caritas na pomoc poszkodowanym we wrześniowym trzęsieniu ziemi we Włoszech.

