O G Ł O S Z E N I A D U S Z PA S T E R S K I E
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
16.10.2016
W DZISIEJSZĄ NIEDZIELĘ
1.
2.
3.
4.

Trzecia niedziela miesiąca. W naszej parafii składka remontowo-inwestycyjna.
Przed kościołem PZ Caritas zbiera ofiary dla potrzebujących parafian.
Katechezy przedmałżeńskie o godz. 16:00.
Modlitwa różańcowa w Kijewie o godz. 19:00.

W TYM TYGODNIU
1. 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 (szczególnie kl. II Gimnazjum)
2. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zapraszamy wszystkich nauczycieli we wtorek na Msze
Św. o godz. 18:00 a po niej na spotkanie przy kawie i domowych wypiekach.
3. Również we wtorek polecać będziemy Bogu na Mszy o godz. 18:00 wszystkich
pracowników Służby Zdrowia z racji święta św. Łukasza Ewangelisty.
4. W Kolegiacie we wtorek spotkanie członków i sympatyków Radia Maryja.
5. Pogadanki religijne dla dzieci w wieku przedszkolnym w środę o godz. 15:30.
6. Dzieci Maryi również mają swoje spotkanie w środę, ale o godz. 16:00.
7. W czwartek na godz. 18:00 prosimy o przybycie na comiesięczną katechezę rodziców
dzieci, które w przyszłym roku przystąpią do I Komunii Św.
8. W sobotę w kalendarzu liturgicznym wspominamy św. Jana Pawła II.
W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ
1. Światowa Niedziela Misyjna i początek tyg. misyjnego. Taca na Papieskie Działa Misyjne.
2. Modlitwa różańcowa w Pętkowie o godz. 19:00.
POZOSTAŁE OGŁOSZENIA
1. W minionym tygodniu Bóg powołał do wieczności śp. Irenę Świegot, Józefa Maćkowiaka
i Janinę Ostaszewską - R.I.P.
2. Przez cały miesiąc październik można odnawiać wymienianki roczne w biurze parafialnym.
3. W koszyku na skarbonie przy głównym wyjściu z kościoła można wziąć kartkę
z wymieniankami jednorazowymi. Na kartkach prosimy wypisać czytelnie imiona wiernych
zmarłych, a następnie składać je do dużej skarbony. W intencji tych zmarłych od 2 listopada
będziemy odmawiać modlitwę różańcową codziennie o godz. 17:30. Modlitwa za zmarłych
to wielki dar, jaki możemy im ofiarować, by mogli osiągnąć życie wieczne.
4. Cieszymy się, że udało się po kilku miesiącach prób oświetlić ikonę Matki Bożej.
5. Za wszelkie złożone ofiary na remont naszego kościoła serdeczne Bóg zapłać!
6. Już dzisiaj informujemy, że w sobotę 29 października o godz. 17:00 odbędzie się
"Bal Wszystkich Świętych", na który zapraszamy wszystkie dzieci przebrane za postać
świętego. Początek w kościele. Prosimy zabrać lampiony.
7. Po Mszy Św. przed kościołem można nabyć Przewodnik Katolicki oraz Mały Przewodnik
dla dzieci i Gość niedzielny a także kalendarze z Archiwum Archidiecezjalnego po 3 zł.

