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
22.10.2017
W DZISIEJSZĄ NIEDZIELĘ
1.
2.
3.
4.

Światowa Niedziela Misyjna i początek Tygodnia Misyjnego.
Taca przeznaczona na Papieskie Dzieła Misyjne.
Katechezy przedmałżeńskie od godz. 16:00.
Modlitwa różańcowa w Pętkowie wsi o godz. 18:30.

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
 dla młodzieży w piątek o godz. 19:30
2. Młodzież, która w tym roku rozpoczyna przygotowanie do sakramentu bierzmowania wraz z
rodzicami, zapraszamy na Msze Św. w czwartek o godz. 18:00.
3. Zmieniamy dzień Kręgu Biblijnego. Nie będą się one odbywały w środy tylko w czwartek
po wieczornej Mszy na salkach. Serdecznie zapraszamy.
4. Spotkanie Eucharystycznego Ruchu Młodych w sobotę o godz. 15:00 na salkach.
W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ
1. Modlitwa różańcowa w Pętkowie Doświadczalni o godz. 18:30.
POZOSTAŁE OGŁOSZENIA
1. W minionym tygodniu Bóg powołał do wieczności śp. Ryszarda Dydymskiego i Stanisława
Kujawę. R.I.P.
2. Przez cały miesiąc październik można odnawiać wymienianki roczne w biurze parafialnym.
Kartki wymieniankowe, jednorazowe można otrzymać u ministrantów z prasą katolicką
przed kościołem po Mszy. Przyniesione kartki z imionami wiernych zmarłych prosimy
składać od przyszłej niedzieli do dużej skarbony pod chórem. W intencji tych zmarłych
będziemy się modlić od 2 listopada modlitwą różańcową codziennie o godz. 17:30.
Modlitwa za zmarłych to wielki dar, jaki możemy ofiarować naszym zmarłym, by mogli
osiągnąć życie wieczne.
5. Już dzisiaj informujemy, że Bal Wszystkich Świętych dla dzieci odbędzie się w naszej
parafii we wtorek 31 października o godz. 17:00. Dzieci prosimy, by się przebrały za
jednego ze świętych i przyniosły lampiony. Początek balu w kościele.
3. W minioną niedzielę na składkę remontową zebraliśmy 4 348 zł. Serdeczne Bóg zapłać!
4. Po Mszy Św. przed kościołem można nabyć Przewodnik Katolicki, Gość niedzielny, Mały
Przewodnik dla dzieci oraz Miłujcie się.

