OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA - 06.11.2016 r.

W dzisiejszą niedzielę
1. Msza Św. o godz. 7:30 dla Wspólnoty żywego Różańca i po niej spotkanie.
2. Katechezy przedmałżeńskie o godz. 16:00.

W tym tygodniu
1. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. III (dziewczyny) we wtorek o godz. 19:00.
2. Modlitwa za zmarłych objętych wymieniankami jednorazowymi w dni powszednie o godz.
17:30 w połączeniu z modlitwą różańcową. Wymienianki jednorazowe można jeszcze składać
do skarbony pod chórem. Wymienianki roczne zgłaszamy w biurze parafialnym.
3. W piątek święto św. Marcina. Tego dnia swoje imieniny obchodzi nasz ks. Marcin. Drogiemu
Solenizantowi życzmy Bożego błogosławieństwa, dobrego zdrowia i dużo radości z pełnionej
posługi. Pragnących się modlić za ks. Marcina zapraszamy na Msze w piątek o godz. 18:00.
4. Tego samego dnia obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Msze Św. w naszej parafii o
godz. 7:30 i 18:00. W Kolegiacie Msza Św. za Ojczyznę o godz. 10:00, po niej przemarsz pod
pomnik gen. Dąbrowskiego. Taca przeznaczona jest na potrzeby Stolicy Świętej. Z racji święta
nie będzie całodziennej spowiedzi w Kolegiacie. Tego dnia nie obowiązuje post. Ks. Arcybiskup
udzielił dyspensy z racji święta narodowego.
5. Dobiega końca Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. W naszej parafii dokonamy uroczystego
zakończenia Roku Miłosierdzia w piątek 11 listopada podczas Mszy św. o godz. 18:00.
Zamknięcie Drzwi Świętych w średzkiej kolegiacie będzie miało miejsce w sobotę 12 listopada
podczas Mszy św. o godz. 18:00. Ojciec Święty Franciszek zakończy obchody Roku
Miłosierdzia w Rzymie w niedzielę 20 listopada.
6. Również w piątek śpiewanie pieśni patriotycznych na płycie Starego Rynku o godz. 19:45.

W przyszłą niedzielę
1. Obchodzić będziemy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.
2. Po Mszach panie z PZ Caritas zbierać będą ofiary dla potrzebujących naszych parafian.
3. Ostatnie katechezy przedmałżeńskie o godz. 16:00.

Pozostałe ogłoszenia
1. W sobotę 19 listopada w Krakowskich Łagiewnikach będzie dokonany Jubileuszowy Akt
Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Z dekanatu średzkiego organizowany jest wspólny wyjazd
autokarem na tę uroczystość. Wyjazd nastąpi w piątek 18 listopada o godz. 6:00. Koszt 120
złotych obejmuje kolację, nocleg, śniadanie, obiad, przewodnika, autokar i bilety wstępu. Osoby
zainteresowane wyjazdem do Krakowa mogą zgłosić się w biurze parafialnym.
2. W minionym tygodniu Bóg powołał do wieczności śp. Jerzego Hauke. Wieczny odpoczynek
racz mu dać Panie.
3. Bóg zapłać za złożone ofiary na potrzeby naszej parafii.
4. Przed kościołem do nabycia prasa katolicka: „Przewodnik Katolicki”, dla dzieci „Mały
Przewodnik Katolicki” i „Gość niedzielny. Kalendarze na 2017 rok do nabycia w zakrystii.

