OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na Uroczystość Odpustową ku czci Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych – 17.11.2019r.
1. Nieszpory Maryjne dziś o godz. 16.00.
2. Dziś również obchodzimy Światowy Dzień Ubogich. Naszych
Parafian i Wiernych zapraszamy na „bigos dla ubogich”,
którym częstować będziemy po Mszach św. o godz. 8.00, 9.30,
11.00 i 12.15 w salce katechetycznej znajdującej się w dolnej
części kościoła.
3. W poniedziałek 18 listopada br. o godz. 19.00 w naszym
kościele odprawiona zostanie Msza św. „młodzieżowa”, na
którą zapraszamy uczniów klas VII i VIII Szkoły
Podstawowej wraz z rodzicami, a także młodzież szkół
średnich. Okazja do spowiedzi świętej przed Mszą św. o godz.
18.30.
4. We wtorek 19 listopada br. w godz. od 9.00 do 12.00 w salce „Caritas” wydawane będą
bony żywnościowe na miesiąc listopad oraz artykuły spożywcze dla osób i rodzin
korzystających z opieki społecznej, które nie odebrały ich w zeszłym tygodniu.
5. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do MB
Uzdrowienie Chorych zapraszamy w środę 20 listopada br. o godz. 18.00.
6. Dzieci na swoją Mszę św. „szkolną” przychodzą w czwartek 21 listopada br. o godz.
16.30.
7. Również w czwartek o godz. 19.00. w naszym kościele odprawiona zostanie Msza św. z
modlitwą o uzdrowienie.
8. W piątek 22 listopada br. obchodzimy wspomnienie św. Cecylii dziewicy i męczennicy,
patronki muzyki kościelnej, organistów, dyrygentów, scholii i chórów.
9. W przyszłą niedzielę 24 listopada br. przypada uroczystość Chrystusa Króla
Wszechświata.
10. W naszym sklepiku parafialnym można nabyć „Informator Parafialny”, prasę
katolicką oraz różne dewocjonalia.
11. 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.
12. Uczestników wyjazdu na Jarmark Adwentowy do Wrocławia i Berlina prosimy o
wpłacanie pozostałej kwoty pieniędzy w Kancelarii Parafialnej do końca listopada br.
Mamy jeszcze 3 wolne miejsca.
13. Drodzy Parafianie, Wierni, Dobrodzieje! Zachęcamy Was do nabycia w naszym
sklepiku lub w Kancelarii Parafialnej cegiełek na tzw. Parafialny Fundusz
Inwestycyjny. Powstał on z myślą o koniecznych remontach i nowych inwestycjach
jakie potrzebuje nasza świątynia. Najpilniejsze z nich to modernizacja kotłowni i
monitoring kościoła. Zachęcając do ofiarności wszystkim naszym Dobrodziejom już
dziś składamy serdeczne “Bóg zapłać”.
Z okazji dzisiejszego 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 zdrowie, potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo, a wszystkim
chorym i cierpiącym niech przyniesie pokój serca i ulgę w cierpieniu. Szczęść Boże.

