OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 6 – 13 listopada A.D. 2016.
1. Dziś na godzinę 17:00 zapraszamy na Nieszpory za zmarłych zalecanych.
2.

Jeszcze w poniedziałek i wtorek będziemy odprawiać nabożeństwa różańcowe za zmarłych zalecanych – o godzinie 17:15. Codziennie też w tych
dniach odprawiamy w intencji zmarłych Mszę świętą. Kartki z czytelnie wypisanymi imionami naszych drogich zmarłych można jeszcze składać
w zakrystii.

3.

Rodziców dzieci pierwszokomunijnych zapraszamy na spotkanie jutro,
w poniedziałek na godzinę 19:00 do domu katechetycznego.

4.

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

5.

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

6.

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

7.

Grupy Żywego Różańca i Apostolstwa Matki Bożej Dobrej Śmierci mają
swoje spotkanie w czwartek po Mszy św. wieczornej w domu katechetycznym.

8.

W piątek, w dniu Święta Niepodległości o godzinie 10:00 odprawimy Mszę
św. w intencji Ojczyzny.

9.

Nauka przedchrzcielna odbędzie się w sobotę o godzinie 16:00 w domu katechetycznym.

10. W przyszłą niedzielę przypada Dzień fatimski. Zapraszamy na godzinę 18:00

na Mszę świętą i nabożeństwo różańcowe. Nie będzie za tydzień nabożeństwa o godzinie 17:00.
11. W sobotę 19.11 zapraszamy do wspólnego wyjazdu do Sanktuarium Miło-

sierdzia Bożego w Łagiewnikach na uroczystość „Jubileuszowego Aktu”
przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Był czytany z tej okazji list biskupów,
w którym zapraszali nas na to wydarzenie. Koszt wyjazdu: 30 zł, wyjazd
o 7:00 sprzed kościoła. Zapisy do przyszłej niedzieli w zakrystii lub
w kancelarii.
12. W sobotę od godziny 16:00 zapraszamy do włączenia się w adorację Naj-

świętszego Sakramentu. W tym czasie jest też możliwość przyjęcia sakramentu pokuty. Sakrament pokuty sprawujemy też 30 min. przed każdą
Mszą św.

13. Kancelaria jest czynna:

- czwartek od 9:00 do 11:00;
- środa od 15:30 do 17:00.
Sprawy przedmałżeńskie: w czwartek od 19:00 do 20:00.
W PIĄTEK Z RACJI ŚWIĘTA, KANCELARIA BĘDZIE NIECZYNNA.
14. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. Darek Malejonek opowiada

o podróży do Aleppo, która stała się pielgrzymką, i spotkaniu z Syryjką, która w czasie ŚDM opowiadała o męczeństwie syryjskich chrześcijan.| Koncerty na cmentarzu, w dodatku 1 listopada, zazwyczaj się nie odbywają. Chyba
że w Krakowie. I w słusznej sprawie. | Koncerty na cmentarzu, w dodatku 1
listopada, zazwyczaj się nie odbywają. Chyba że w Krakowie. I w słusznej
sprawie.
15. 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.
16. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary. Kolekta dzisiejsza jest przezna-

czona na Stolicę Apostolską.

