XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.10.2016. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejszą niedzielą w całym Kościele rozpoczyna się Tydzień Misyjny, który
w tym roku przeżywamy pod hasłem „Ochrzczony to znaczy posłany”. Modlimy się
szczególnie w tych dniach w intencji misji i misjonarzy, również taca dzisiejsza
przeznaczona jest na cele misyjne. Dziś nabożeństwo różańcowe w intencji misji
o godz. 1715.
2. Przed nami ostatnie dni różańcowego miesiąca października. Zachęcamy gorąco
do udziału w nabożeństwach różańcowych dzieci, młodzież - szczególnie
przygotowującą się do bierzmowania i dorosłych.
3. Jutro o godz. 1700 nabożeństwo do MB Królowej Przenajświętszej Krwi. O godz. 1730
modlitwa różańcowa. Na godz. 1700 zapraszamy chłopców, którzy pragną służyć przy
ołtarzu jako ministranci. Po Mszy św. wieczornej zbiórka dla LSO.
4. We wtorek - 25.10. – wsp. św. Jana Pawła II. Nabożeństwo różańcowe w intencji
przebłagalnej za grzechy przeciwko życiu.
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem różańcowym.
Po Mszy św. spotkanie PZC. O godz. 2000 zapraszamy na film biblijny, a o godz. 2100
na comiesięczny Apel Jasnogórski. Przybądźmy licznie do świątyni chociaż ten jeden
raz w miesiącu, by połączyć się w godzinie apelowej z naszą Matką Jasnogórską
i przybywającymi tam pielgrzymami. Przynieśmy z sobą wypisane na karteczkach
intencje oraz świece.
6. W piątek – 28.10. – święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. W piątek
i sobotę od godz. 1730 możliwość spowiedzi przed uroczystością Wszystkich
Świętych. W piątek po Mszy św. wieczornej spotkanie dla Rycerzy Kolumba.
7. Przyszła niedziela to Światowy Dzień Różańca. W przyszłą - ostatnią niedzielę
miesiąca nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy.
8. Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Porządkując groby
naszych drogich zmarłych, ofiarujmy im nade wszystko dar modlitwy, Mszy św.
sprawowanej w ich intencji, Komunii św. i odpustów. Przygotujmy się zatem
duchowo korzystając w najbliższym czasie z sakramentu pokuty. Ofiarujmy naszym
zmarłym modlitwę wypominkową. Na stoliku za ławkami wyłożone są kartki
wypominkowe, można je sobie zabrać i wypisane składać w zakrystii lub wrzucać
na tacę.
9. Zachęcamy osoby, które rozmiłowały się w modlitwie różańcowej, aby zapisały się do
róż różańcowych, bowiem brakuje w nich kilku osób. Chętne osoby prosimy o zgłoszenie
się dzisiaj, bądź w najbliższym czasie do zakrystii.
10. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 3 przy ul. Narutowicza za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni i ofiarę 130 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 1 przy ul.
Armii Krajowej.
11. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Jest czasopismo „Miłujcie się”.

