OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 12 LISTOPADA 2017 A. D.
1.Dzisiaj obchodzimy IX DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM
pod hasłem: Ocalmy chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Na stolikach pod chórem zostały
wyłożone foldery informacyjne. Przy wyjściu z Kościoła można złożyć ofiary do puszek.
2.W tym tygodniu biuro parafialne będzie czynne po drugie wieczornej Mszy Świętej z
wyjątkiem poniedziałku. Natomiast w sobotę po Mszy Świętej porannej.
3.W przyszłą Niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 11.00 będzie miało miejsce poświęcenie
książeczek do nabożeństwa dzieciom przygotowującym się do przyjęcia I Komunii Świętej. Po
Eucharystii będzie spotkanie dla tych dzieci i ich rodziców.
4.Wspólnota Żywego Różańca zaprasza do stałej modlitwy w Kościele, w ciągu każdego
tygodnia:
- w każdą środę o godz. 17.30. na Modlitwę Różańcem Świętym
- w każdy piątek o godz. 17.45. na modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia
5.W tym tygodniu swoje spotkania duszpasterskie będą miały następujące grupy:
- Krąg Biblijny, w środę o godz. 19.30 w salce katechetycznej
- Oaza Młodzieżowa, w czwartek o godz. 19.30 w salce katechetycznej
- Kandydaci na lektorów i lektorzy, w piątek o godz. 19.00 w salce katechetycznej
- Kandydaci na ministrantów i ministranci, w sobotę o godz.10.00 w Kościele
6.W tym tygodniu swoje katechezy będzie miała młodzież bierzmowana z klas II gimnazjum
według następującego porządku:
- we wtorek o godz. 16.00., Grupa I w salce katechetycznej
- w środę o godz. 16.00., Grupa II w salce katechetycznej
Również w środę o godz. 16.00., Klasa VII A w Kościele z p. Anną Nadolną!!!
Przypominamy, że obecność kandydatów na spotkaniach jest obowiązkowa!!!
7.Osoby zainteresowane nabyciem stempli drewnianych o długości 7,60 m podpierających
poprzedni strop świątyni prosimy o kontakt.
8.Zapraszamy młodzież, w sposób szczególny przygotowującą się do przyjęcia Sakramentu
Bierzmowania na wyjazd do Mogilna, w najbliższą sobotę 18 listopada, by uczcić bł. Karolinę
Kózkównę – patronkę czystości i ludzi młodych. Wszelkie informacje i zapisy u Księdza
Wikariusza.
9.Zachęcamy do zakupienia i lektury Przewodnika Katolickiego.
10.Bóg zapłać wszystkim za podpisy pod projektem ustawy obywatelskiej chroniącej chore,
nienarodzone dzieci. W naszej wspólnocie parafialnej wspomogło to dzieło 160 osób.
11.W naszych modlitwach pamiętajmy o zmarłych wołając: Dobry Jezu…
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