XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 04.11.2012. - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś pierwsza niedziela listopada. O godz. 1650 wykład maryjny, a po nim
nabożeństwo różańcowe za zmarłych i zmiana tajemnic różańcowych.
2. Przeżywając miesiąc listopad pamiętamy szczególnie w modlitwach o naszych
zmarłych. Codziennie po Mszy św. wieczorowej lub też przed nią zgodnie
z ogłoszeniem, w naszej świątyni będzie trwała modlitwa wypominkowa za
zmarłych. Zapraszamy do udziału w niej całą wspólnotę parafialną. Przypominamy, iż do
8 listopada będąc w stanie łaski uświęcającej i nawiedzając cmentarz, możemy zyskać
odpust zupełny, który wolno ofiarować tylko w intencji zmarłych.
3. Jutro i we wtorek modlitwa wypominkowa po Mszy św. wieczorowej. Jutro w kościele
na Serbinowie o godz. 1900 odbędzie się „Wieczór Uwielbienia” prowadzony przez
młodzież. Zachęcamy do udziału.
4. We wtorek o godz. 1630 zbiórka dla kandydatów na ministranta. KIK zaprasza w tym
dniu na kolejną część filmu „Watykan Jana Pawła II”. Sala KIK, godz. 1845.
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z modlitwą różańcową za
zmarłych o godz. 1730. Po Mszy św. spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ.
6. W czwartek modlitwa wypominkowa po Mszy Św. wieczorowej.
7. W piątek – 09.11. – święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki na Lateranie. O godz. 1500
rozpocznie się comiesięczne nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia wg stałego
porządku. O godz. 1730 modlitwa różańcowa za zmarłych, a po niej Msza św. na
którą zapraszamy szczególnie Straż Honorową NSPJ. O godz. 1700 spotkanie Kółka
Dzieciątka Jezus, a po Mszy św. spotkanie KSM.
8. W sobotę – 10.11. – wsp. św. Leona Wielkiego, pap. dK. O godz. 1400 w parafii św.
Barbary rozpocznie się dzień skupienia dla wolontariuszy z Katolickiego Centrum
Pomocy Rodzinie. Modlitwa wypominkowa po Mszy św. wieczorowej.
9. W przyszłą niedzielę – 11.11. – przypada Narodowe Święto Niepodległości z okazji
94 rocznicy odzyskania niepodległości. W naszym mieście obchody tego święta
rozpoczną się Mszą św. o godz. 930 w kościele OO. Dominikanów, po niej
manifestacja patriotyczna przy pomniku Bartosza Głowackiego. Na Mszę św. o godz.
1200 i spotkanie po niej prosimy dzieci komunijne i ich rodziców. W przyszłą niedzielę
– drugą miesiąca obchodzony będzie w Polsce Dzień Solidarności z Kościołem
Prześladowanym. Ofiary składane do puszek przeznaczone będą na prześladowany
Kościół w Egipcie. Również w przyszłą niedzielę ofiary składane na tacę przeznaczone
będą szczególnie na inwestycje parafialne. Przy tej okazji serdecznie dziękujemy za
wszelkie materialne wsparcie ze strony wszystkich ofiarodawców. Przyszła niedziela to
dzień imienin ks. Marcina, na Mszy św. o godz. 1800 będziemy się modlić w intencji
solenizanta.
9. „Bóg zapłać” parafianom z domków nr 1,3 i 9 przy al. Niepodległości za pełniony
dyżur porządkowy w świątyni i ofiarę 240 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji
w piątek o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z domków nr 5 i 7
przy al. Niepodległości.
10. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

