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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Uzdrowienie Chorych
18.11.2018r.
1. Nieszpory Odpustowe ku czci Matki Bożej Uzdrowienie Chorych
dziś o godz. 16.00
2. Dziś również z racji Światowego Dnia Ubogich po Mszach św. o
godz. 8.00, 9.30, 11.00 i 12.15 zapraszamy naszych Parafian i
Wiernych na „Bigos dla ubogich”, który wydawany będzie w salce
katechetycznej pod kościołem. Domowy bigos nie tylko będzie
można zjeść na miejscu, ale także zanieść go do osób chorych,
starszych, samotnych i biednych, którzy mieszkają obok nas.
Częstując się bigosem będziemy mogli także sami materialnie
wesprzeć ubogich naszej parafii, składając dobrowolną ofiarę na
ten cel.

3. We wtorek 20 listopada br. w godz. od 9.00 do 12.00 w salce „Caritas” wydawane będą
artykuły spożywcze oraz bony żywnościowe na miesiąc listopad, dla osób i rodzin
korzystających z opieki społecznej, które nie odebrały ich w ubiegłym tygodniu.
4. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych zapraszamy w środę 21 listopada br. o godz. 18.00.
5. Dzieci na Mszę św. „szkolną” przychodzą w czwartek 22 listopada br. o godz. 16.30
6. Również w czwartek 22 listopada br. przypada liturgiczne wspomnienie św. Cecylii dziewicy
i męczennicy patronki organistów, scholii, chórów i muzyki kościelnej.
7. W przyszłą niedzielę 25 listopada br. przypada uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.
8. Parafian i Wiernych zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, w którym można nabyć
prasę katolicką, „Informator Parafialny”, kalendarze na 2019r. lampiony roratnie „olejek i
winko” św. Kamila oraz różne dewocjonalia.
9. Na zakończenie obchodzonego w tym roku 90 Lecia poświęcenia kościoła i parafii zwracamy
się do naszych Parafian i Wiernych z prośbą, aby jako dar jubileuszu wsparli finansowo
zakup nowych szat liturgicznych dla naszej świątyni, a także renowację starych i
najcenniejszych sprzętów liturgicznych, które kiedyś stanowiły wyposażenie naszego
kościoła, a dziś mogłyby nam dalej służyć, gdyby przeszły renowację. Do tej pory udało nam
się odnowić już dwie monstrancje i tron do wystawień, a obecnie w renowacji znajduje się
krzyż ołtarzowy i największa monstrancja jaką posiada nasz kościół. Nie ukrywamy, że
koszty renowacji są bardzo wysokie, dlatego zwracamy się do naszych Parafian i Wiernych
z prośbą składanie dobrowolnych ofiar na ten cel. Indywidualne ofiary można składać do
końca Adwentu 2018r. w Kancelarii Parafialnej lub u naszych duszpasterzy. Wszystkim
Ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”, a ich imiona i nazwiska wpiszemy do
Księgi Dobrodziejów Parafii.
Z okazji odpustu ku czci Matki Bożej Uzdrowienie Chorych wszystkim naszym Parafianom,
Gościom i Sympatykom życzymy opieki i wstawiennictwa Matki Najśw. na każdy dzień. Niech
wyprasza nam u Boga potrzebne łaski, zdrowie i Boże błogosławieństwo, a wszystkim chorym i
cierpiącym niech przyniesie pokój serca i ulgę w cierpieniu. Szczęść Boże.

