OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXIII niedziela zwykła
19.11.2017
W dzisiejszą niedzielę
1. Z woli papieża Franciszka obchodzony jest w Kościele pierwszy Światowy
Dzień Ubogiego. Z tej okazji można u ministrantów po Mszy wziąć tzw.
charytatywne tytki, które po napełnieniu artykułami spożywczymi lub
chemicznymi prosimy dostarczyć do biura parafialnego lub zakrystii. Będzie to
nasz dar dla potrzebujących na święta Bożego Narodzenia.
2. W naszej parafii dzisiaj składka remontowo-inwestycyjna. Z kolei po Mszy panie
z PZC będą zbierały ofiary na żywność dla biedniejszych naszych parafian.
W tym tygodniu
1. We wtorek swoje imieniny obchodzi ksiądz Janusz Małuszek. Pamiętajmy w
modlitwie o drogim Solenizancie.
2. Spotkanie przygotowujące do bierzmowania:
-poniedziałek, godz. 18:30 – grupa 5
-wtorek, godz. 16:30 – grupa 2, godz. 18:30 – grupa 6
-czwartek, godz. 17:30 – grupa 3 i 4
3. Również we wtorek w Kolegiacie spotkanie „Radia Maryja”. O godz. 16:00
różaniec, o 16:30 Msza Św. a po niej spotkanie w sali parafialnej.
4. Spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas we wtorek po wieczornej Mszy Św.
5. Parafialna Rada Duszpasterska spotyka się także we wtorek, ale o godz. 19.30.
6. W czwartek zapraszamy na Msze Św. o godz. 18:00 rodziców dzieci, które w
przyszłym roku przystąpią w naszej parafii do I Komunii Św.
7. W sobotę przypada 4 rocznica śmierci księdza kanonika Wojciecha
Raczkowskiego. Podczas Mszy wieczornej o 18:00 będziemy się modlili o radość
życia wiecznego dla naszego kochanego Proboszcza. Bardzo proszę o przybycie na
tę Mszę i ofiarowanie Komunii w intencji ks. kanonika Wojciecha. Przy tej okazji
bardzo dziękuję Pani, która dba o porządek i kwiaty na grobie ks. Wojciecha.
W przyszłą niedzielę
1. Przypada Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to ostatnia niedziela
roku liturgicznego.
Pozostałe ogłoszenia
1. W minionym tygodniu Bóg powołał do wieczności śp. Władysława Juchniewicza
i Stefana Jankowiaka. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
2. Przed kościołem do nabycia prasa katolicka: „Przewodnik Katolicki”, „Mały
Przewodnik Katolicki” dla dzieci i „Gość niedzielny”.
3. Serdeczne Bóg zapłać tym wszystkim, którzy wspierają swoją ofiarą remont
naszego kościoła parafialnego i zakup nowych ławek.

