O G Ł O S Z E N I A D U S Z PA S T E R S K I E
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
2.10.2016
W DZISIEJSZĄ NIEDZIELĘ
1. Msza św. w intencji Wspólnoty Różańcowej o godz. 7:30, po niej spotkanie.
2. Dzieciom przygotowującym się do przyjęcia I Komunii św. poświęcimy różańce podczas
Mszy św. o godz. 10:30.
3. W Kolegiacie odpust ku czci MB Różańcowej o godz. 17:00.
4. Modlitwa różańcowa w Strzeszkach o godz. 19:00.
W TYM TYGODNIU
1. Serdecznie zapraszamy na nabożeństwo różańcowe w naszej parafii:
 dla wszystkich od poniedziałku do soboty o godz. 17:30
 dla dzieci w poniedziałki, środy i piątki o godz.17:00 (w I piątek miesiąca Msza)
 dla młodzieży w piątek o godz. 19:30 (w I piątek miesiąca dla nich Msza)
2. Pogadanki religijne dla dzieci w wieku przedszkolnym w środę o godz. 16:00.
3. Dzieci Maryi również mają swoje spotkanie w środę, ale o godz. 16:30.
4. W tym tygodniu przypada:
I-CZWARTEK
– po wieczornej Mszy Świętej – Godzina Święta
I-PIĄTEK
– 16:00 – spowiedź dla dzieci
– 17:00 – Msza Święta z udziałem dzieci
– 18:00 – Msza Święta i nowenna do Chrystusa Ukrzyżowanego
– 19:00 – spowiedź dla młodzieży
– 19:30 – Msza Święta z udziałem młodzieży
5. W naszej parafii jest Wspólnot Żywego Różańca. Pragniemy zaprosić kolejne osoby do jej
grona a tym samym do odmawiania codziennie jednej dziesiątki różańca. Wszystkich,
którzy pragną polecać intencje swoje i parafii Bogu przez wstawiennictwo Maryi serdecznie
zapraszam na krótkie spotkanie po Mszy wieczornej w czwartek ok. godz. 18:40.
6. Rodziców dzieci ze szkół podstawowych, którzy nie byli w miniony czwartek na Mszy
bardzo proszę o przybycie w najbliższy czwartek na godz. 18:00.
W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ
1. W przyszłą niedzielę przypada święto poświęcenia Bazyliki Archikatedralnej, jak również
Dzień Papieski. Z racji Dnia Papieskiego będzie można nabyć po Mszach Św. smaczne
papieskie kremówki.
2. Przed kościołem po Mszach Św. zbiórka do puszek na Fundusz Dzieła Nowego Tysiąclecia.
3. Rozpoczęcie katechez przedmałżeńskich o godz. 16:00. Szczegóły w gablocie ogłoszeń.
4. Modlitwa różańcowa w Chwałkowie o godz. 19:00.
POZOSTAŁE OGŁOSZENIA
1. W minionym tygodniu Bóg powołał do wieczności śp. Janinę Stempkowską. R.I.P.
2. We wtorek 18 października zapraszamy na Msze Św. o godz. 18:00, a po niej na spotkanie
przy kawie wszystkich nauczycieli z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej.
3. Przez cały miesiąc październik można odnawiać wymienianki roczne w biurze parafialnym.
4. Za wszelkie złożone ofiary na remont naszego kościoła serdeczne Bóg zapłać!
5. Po Mszy Św. przed kościołem można nabyć Przewodnik Katolicki oraz Mały Przewodnik
dla dzieci i Gość niedzielny.

