Ogłoszenia parafialne
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
11 października 2015 roku
1. Jak zapowiadaliśmy, dzisiaj w naszej parafii przeżywamy Pallotyńską Niedziele
Misyjną. W naszej wspólnocie witam współbraci: ks. Sławomira Majzneramisjonarza z Papui Nowej Gwinei oraz ks. Jana Siwca. Bóg zapłać za Słowo Boże i
misyjne świadectwo z pobytu w Papui. Ze względu na Niedzielę Misyjną, Dzień
Papieski przełożony jest w naszej Parafii na 25 października.
2. Trwa październik. Zapraszamy na nabożeństwa Różańcowe codziennie o g.1730; za
udział w nabożeństwie można dostąpić odpustu zupełnego.
3. We wtorek 13 października, zapraszamy na ostatnie w tym roku Nabożeństwo
Fatimskie; o godz. 1730 Różaniec, a potem ruszymy procesją wokół kościoła z figurą
Fatimskiej Pani. Bardzo proszę przynieść świece z okapnikami/osłonkami na procesję.
4. W piątek 16 października przypada rocznica wyboru Kard. Karola Wojtyły na
Papieża. W tym dniu szczególnie dziękujemy Bogu za dar wielkiego i świętego
Papieża.
5. W tym tygodniu w środę obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Pamiętajmy w
modlitwach o wszystkich odpowiedzialnych za kształcenie młodego pokolenia. W
niedzielę następną przypada św. Łukasza Ewangelisty – Patrona Służby Zdrowia.
Pamiętajmy o wszystkich leczących i usługujących chorym. W nast. niedzielę
obchodzimy odpust w kościele filialnym w Rybnicy Leśnej z racji wspomnienia św.
Jadwigi Śląskiej. Uroczysta Msza św. odpustowa o godz. 1000.
6. Zapraszamy na 2 Pielgrzymkę Wałbrzyską ku czci św. Jana Pawła II w dwóch etapach
– 16 i 22 października. Bliższe informacje w gablocie.
7. Zapraszamy na Diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło –
18 października w niedzielę, do parafii p.w. NMP Królowej
w ŚWIDNICY, ul. Prądzyńskiego 2.
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8. Zbliża się listopad – miesiąc szczególnej pamięci o naszych zmarłych; zadbajmy o
groby naszych bliskich. Bardzo proszę wszystkich Wiernych, aby w miarę
możliwości, zabierać śmieci do śmietników przydomowych. Pod chórem są
wystawione kartki na wypominki. Przez cały miesiąc o g. 18 00, w czasie Mszy Świętej
będziemy się modlić za zmarłych podanych na kartkach.
9. Zachęcamy do nabywania i czytania czasopism katolickich. Na stolikach pod chórem
są wyłożone Horyzonty Misyjne, które możemy zabrać za darmo. Dzielmy się tym
pisanym słowem z naszymi bliskimi i znajomymi. W ten sposób stajemy się
Apostołami.
10.Bóg zapłać za wspólną modlitwę oraz za ofiary złożone na potrzeby Kościoła.
Wszystkim Wiernym – Parafianom i Gościom, życzymy wiele radości
i wszelkich potrzebnych łask Bożych na każdy dzień.
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