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1. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, DZIEŃ PAPIESKI. Po każdej Mszy Świętej
zbiórka do puszek na „Dzieło Nowego Tysiąclecia”- żywy pomnik Jana Pawła II.

2. Wczoraj na Przeglądzie Piosenki Religijnej: „Pozytywne granie” naszą Wspólnotę
Parafialną reprezentowali: Schola Vincentes oraz Ludzie Jana Pawła II.

3. Przed nami ostatni tydzień modlitwy różańcowej. Dzieci, młodzież i dorosłych
zapraszamy na różaniec: codziennie na g.1730. Za udział w tym nabożeństwie
możemy uzyskać odpust zupełny.

4. W najbliższą niedzielę przeżywać będziemy Uroczystość Wszystkich Świętych. O
g. 1400 wyruszy z kościoła procesja na cmentarz. Po procesji – Msza Święta na
cmentarzu ok. g. 1500. Przez cały dzień odbywać się będzie kwesta na cmentarzu do
puszek przeznaczona na remonty cmentarza. Zwracamy się do Wiernych o pomoc
w kwestowaniu. Osoby, które chciałyby pomóc w zbieraniu datków prosimy o
zgłaszanie się do zakrystii. Prosimy też o zadbanie i uporządkowanie grobów
naszych zmarłych. Starajmy się jednak ograniczyć wyrzucanie śmieci.
Największym darem dla naszych zmarłych są nasze modlitwy zanoszone w
wypominkach listopadowych. Pod chórem są wyłożone karteczki wypominkowe,
które proszę wypełnione składać w zakrystii. Przez cały miesiąc, za polecanych
zmarłych, codziennie będzie odprawianych 24 Msze św. w kościołach
Pallotyńskich. Jedna z tych Mszy będzie odprawiana w naszym kościele. Za ofiary
złożone przy tej okazji składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

5. W najbliższy czwartek zapraszamy kandydatów do bierzmowania na spotkanie
formacyjne. Najpierw w ramach spotkania Msza Święta o g. 18 00 a potem
spotkanie. Obecność na Mszy Świętej i spotkaniu – obowiązkowa.

6. W każdy piątek zapraszamy na g. 1900 na adorację Najświętszego Sakramentu
zakończoną indywidualnym błogosławieństwem.

7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej tygodników NIEDZIELA oraz GOŚĆ
NIEDZIELNY.
Serdeczne Bóg zapłać za wspólną modlitwę oraz za ofiary składane na Kościół.
Wszystkim Gościom i Parafianom życzymy radosnej niedzieli i błogosławionego tygodnia.
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