XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 05.10.2014. OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś o godz. 1655 wykład Maryjny, a po nim nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic
różańcowych. Od godz. 1500 do 1600 w Świetlicy Parafialnej poradnictwo prawne.
2. W naszych katolickich świątyniach trwają nabożeństwa różańcowe. Zachęcamy do
licznego udziału w tych pięknych nabożeństwach, które odprawiane są w naszym kościele
w dni powszednie o godz. 1730.
3. We wtorek – 07.10. – wsp. NMP Różańcowej. Święto patronalne wszystkich róż
różańcowych. Na nabożeństwo różańcowe o godz. 1730 i Mszę św. wieczorową prosimy
dzieci z klas II, przygotowujące się do I Komunii św. oraz ich rodziców, bowiem na tej
Mszy św. zostaną poświęcone i uroczyście przekazane dzieciom różańce. Po Mszy św.
obowiązkowa zbiórka dla wszystkich ministrantów i lektorów.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem różańcowym
o godz. 1730. Po Mszy św. wieczorowej próba scholii. Zapraszamy także dziewczynki, które
dysponują ładnym głosem o włączenie się do scholii parafialnej.
5. W czwartek – 09.10. – wsp. bł. Wincentego Kadłubka, b. – Patrona naszej diecezji. O godz.
1630 odbędzie się zbiórka dla kandydatów na ministranta. Na nabożeństwo różańcowe, Mszę
św. i spotkanie prosimy w tym dniu dzieci z ERM oraz młodzież z Oazy.
6. W piątek o godz. 1500 rozpocznie się Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. O godz. 1730
nabożeństwo różańcowe i Msza św. o Bożym Miłosierdziu. O godz. 1530 spotkanie dzieci
z Kółka Dzieciątka Jezus.
7. W sobotę w parafii św. Barbary odbędzie się spotkanie dla związków niesakramentalnych.
Rozpoczęcie o godz. 930.
8. W przyszłą niedzielę – 12.10. - przeżywać będziemy XIV Dzień Papieski pod hasłem:
„Jan Paweł II – Świętymi bądźcie.” W tym dniu przeprowadzana będzie zbiórka do puszek
na Fundusz Dzieło Nowego Tysiąclecia. Jest to także II niedziela miesiąca, stąd ofiary
składane na tacę przeznaczone będą szczególnie na prowadzone inwestycje parafialne.
9. Parafialny Zespół Caritas informuje, że w następnym tygodniu zostaną przywiezione jabłka
z ramach pomocy żywnościowej. Osoby, które złożyły zaświadczenia z MOPR proszone są
o terminowy odbiór i pomoc w rozładunku. Dokładny termin transportu będzie wywieszony na
tablicy informacyjnej.
10. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 1 przy ul. Armii Krajowej za pełniony dyżur porządkowy
i ofiarę 60 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym
tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 2 przy ul Armii Krajowej.
11. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Można sobie zabrać okolicznościową
gazetę „CHiT” poświęconą Światowym Spotkaniom Młodych.

