OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
26.11.2017
W dzisiejszą niedzielę
1. Dzisiaj przypada Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, która jest ostatnią
niedzielą roku liturgicznego.
W tym tygodniu
1. Spotkanie grupy 1 do bierzmowania w poniedziałek o godz. 16:30 w salce.
2.W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca.
- w I piątek miesiąca:
- spowiedź św. dla dzieci od godz.16:00. Msza św. o godz. 17:00.
- Msza św. z Nowenną do Chrystusa Ukrzyżowanego i litanią do NSJ o
godz. 18:00.
- spowiedź św. dla młodzieży od godz. 19:00. Msza św. młodzieżowa o
godz. 19:30.
- w I sobotę miesiąca odwiedzimy chorych z Komunią św. Będą to ostatnie
odwiedziny chorych przed Bożym Narodzeniem. Po rannej Mszy św. nabożeństwo
do Niepokalanego Serca Maryi.
W przyszłą niedzielę
1. Przypada I niedziela Adwentu oraz początek nowego roku liturgicznego.
2. Na Mszy Św. o godz. 10:30 poświęcimy medaliki dzieciom przygotowującym
się do I Komunii Św. Również na tej Mszy spodziewamy się dostojnego gościa z
dalekich stron!
3. Zapraszamy na koncert ewangelizacyjny „Rozraduj się” do kościoła św. Józefa o
godz. 19:00. Temat koncertu nawiązuje do nowego roku duszpasterskiego, w
którym spoglądamy na Ducha Św.
Pozostałe ogłoszenia
1. Już dzisiaj informujemy, że Roraty w naszej parafii, na prośbę rodziców dzieci,
będą się odbywały od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 a w sobotę o godz.
7:30. Po sobotnich, rannych Roratach zapraszamy serdecznie na wspólnotowe
śniadanie na salkach. Dzieci prosimy o przygotowanie lampionów.
2. Przed kościołem do nabycia prasa katolicka: „Przewodnik Katolicki”, „Mały
Przewodnik Katolicki” dla dzieci i „Gość niedzielny”. U ministrantów po Mszy
przed kościołem można też zabrać charytatywną „tytkę” na produkty żywnościowe
i chemię dla biedniejszych parafian na święta.
3. W minioną niedzielę zebraliśmy na cele remontowe naszej parafii 4 681 zł.
Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy wspierają swoją ofiarą remont naszego kościoła i
zakup nowych ławek.

