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
8.10.2017
W DZISIEJSZĄ NIEDZIELĘ
1. Przeżywamy Dzień Papieski. Z racji Dnia Papieskiego można nabyć po

Mszach Św. smaczne papieskie kremówki. Również przed kościołem po
Mszach zbiórka do puszek na Fundusz Dzieła Nowego Tysiąclecia, który
wspomaga stypendiami dzieci i młodzież z biedniejszych rodzin.
2. W naszej wspólnocie gościmy dzisiaj ojców Oblatów. Po Mszy możliwość
zaopatrzenia się w kalendarze misyjne i różne dewocjonalia.
3. Katechezy przedmałżeńskie o godz. 16:00.
4. Modlitwa różańcowa w Chwałkowie o godz. 18:30.
W TYM TYGODNIU
1. W poniedziałek o godz. 17:30 różaniec za zmarłych, których polecamy

Miłosierdziu Bożemu w rocznych wymieniankach, a o godz. 18:00 za nich
Msza Św.
2. Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa 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
 dla młodzieży w piątek o godz. 19:30
W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ

1. Trzecia niedziela miesiąca. W naszej parafii składka remontowoinwestycyjna.
2. Przed kościołem zbiórka ofiar na poszkodowanych podczas trzęsienia ziemi
w Meksyku.
3. Modlitwa różańcowa w Kijewie o godz. 18:30.
POZOSTAŁE OGŁOSZENIA

1. Rodziców dzieci, które przygotowują się do I Komunii Św. prosimy o
podejście po dzisiejszej Mszy do zakrystii w celu uzgodnienia godziny
warsztatów, w których będą uczestniczyć w dniu 20 października.
2. W czwartki o godz. 16:00 wydawana jest potrzebującym żywność z programu
FEAD.
3. We wtorek 17 października zapraszamy wszystkich nauczycieli z okazji Dnia
Edukacji Narodowej na Msze Św. o godz. 18:00, a po niej na spotkanie przy
kawie.
4. W środę 18 października będziemy się modlili na Mszy o godz. 18:00 za
pracowników służby zdrowia.
5. Przez cały miesiąc październik można odnawiać wymienianki roczne w biurze
parafialnym. Są jeszcze wolne intencje mszalne ranne do końca roku.
6. Za wszelkie złożone ofiary na remont naszego kościoła serdeczne Bóg zapłać!
7. Po Mszy Św. przed kościołem można nabyć Przewodnik Katolicki oraz Mały
Przewodnik dla dzieci i Gość niedzielny.

