OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 13 – 20 listopada A.D. 2016.
1.

Dziś przypada Dzień fatimski. Zapraszamy na godzinę 18:00 na Mszę świętą
i nabożeństwo różańcowe. Nie będzie dziś nabożeństwa o godzinie 17:00.

2.

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

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

6.

W sobotę 19. listopada zapraszamy do wspólnego wyjazdu do Sanktuarium
Miłosierdzia 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 – jeszcze dzisiaj w zakrystii.

7.

W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to ostatnia niedziela roku liturgicznego, a zarazem święto patronalne Liturgicznej Służby Ołtarza.
W związku z tym zapraszamy wszystkich „starych”, dorosłych już ministrantów „w stanie spoczynku” na spotkanie do domu katechetycznego w
sobotę o godzinie 19:00.
Natomiast w niedzielę o godzinie 11:00 odprawimy Eucharystię w intencji
naszych ministrantów oraz przyjmiemy nowych do grona tej wspólnoty.

8.

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.

9.

Kancelaria jest czynna:
- czwartek od 9:00 do 11:00;
- piątek od 15:30 do 17:00.
Sprawy przedmałżeńskie: w czwartek od 19:00 do 20:00.
We wtorek i środę, z racji wyjazdu na rekolekcje, kancelaria będzie nieczynna. W sprawach pilnych prosimy kontaktować się z ks. Markiem.

10. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. Podróż papieża do Szwecji

była ważnym gestem ekumenicznym. Jak podkreślano, nie było to świętowanie, bo trudno radować się z podziału, ale upamiętnienie, wspólne wołanie do Boga o jedność Kościoła.| Dlaczego heretykowi lepiej było wpaść w
ręce inkwizycji niż świeckiego sądu? Czy krucjaty można porównać do islamskiego dżihadu? Odpowiedzi nie dadzą literackie fantazje Umberta Eco
czy Dana Browna. O gęsią skórkę przyprawiają za to odpowiedzi dominikańskiego historyka. | Trudna ciąża to rozpacz, brak pomocy i samotność? Niekoniecznie. Ale trzeba wiedzieć, gdzie szukać pomocy.
11. 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.
12. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.

