OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na XXXI Niedzielę Zwykłą – 03.11.2019r.
1. Różaniec za Zmarłych z wypominkami dziś o godz. 16.00.
2. Spotkanie kandydatów do bierzmowania w grupach odbędzie się 4, 5, 6 listopada br. czyli
w poniedziałek, wtorek, środę o godz. 18.00 w salce katechetycznej.
3. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do MB Uzdrowienie
Chorych zapraszamy w środę 6 listopada br. o godz. 18.00.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek m-ca listopada. Z tej okazji po Mszy św. o
godz. 8.00 odprawione zostanie nabożeństwo w intencji powołań.
5. Dzieci na swoją Mszę św. „szkolną” przychodzą w czwartek 7 listopada br. o godz. 16.30.
Okazja do spowiedzi św. dla nich przed Mszą św. o godz. 16.00
6. Również w czwartek o godz. 19.00. Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na nabożeństwo
uwielbienia
7. W piątek 8 listopada br. o godz. 17.15 ostatni Różaniec za Zmarłych z wypominkami
8. W sobotę 9 listopada br. odwiedzimy chorych, których prosimy zgłaszać w Kancelarii
Parafialnej
9. W przyszłą niedzielę 10 listopada br. przeprowadzona będzie zbiórka ofiar na „Kościół w
potrzebie”, którą ogłasza Episkopat Polski.
10. W naszym sklepiku parafialnym można nabyć „Informator Parafialny”, prasę katolicką
oraz różne dewocjonalia.
11. Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje Mszy św. na 2020 rok.
12. Również w Kancelarii Parafialnej można składać wypominki za Zmarłych na „Różaniec” i
„Msze św. polecone” odprawiane w listopadzie.
13. Młodzież Parafialna organizuje zbiórkę odzieży i artykułów higienicznych dla osób
bezdomnych pod hasłem: „Podziel się szalikiem”. Odzież i artykuły higieniczne można
przynosić do Kancelarii Parafialnej przez cały miesiąc listopad. Wiernych zachęcamy do
wsparcia akcji.
14. Drodzy Parafianie, Wierni, Dobrodzieje! Począwszy od niedzieli 3 listopada br. można
nabywać w naszym sklepiku parafialnym, a w ciągu tygodnia w Kancelarii Parafialnej
cegiełki na tzw. Parafialny Fundusz Inwestycyjny. Powstał on z myślą o koniecznych
remontach i nowych inwestycjach jakie potrzebuje nasza parafialna świątynia.
Najpilniejsze z nich to modernizacja kotłowni i monitoring kościoła. W tym celu
postanowiliśmy rozprowadzać cegiełki, z których dochód przeznaczony będzie właśnie na
te cele. Wykupując cegiełkę o nominale: 20 zł, 50 zł, 100 zł, 200 zł, wspieramy materialnie
nasz kościół parafialny oraz mamy swój udział w sfinansowaniu jego remontów. Z
wdzięcznością imiona i nazwiska naszych Ofiarodawców wpiszemy do Księgi
Dobrodziejów Kościoła i Parafii. Zachęcając do ofiarności wszystkim naszym
Dobrodziejom już dziś składamy serdeczne “Bóg zapłać”.

