Ogłoszenia parafialne
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
15 listopada 2015 roku

1. Największym darem dla naszych zmarłych są nasze modlitwy. W zakrystii
można nadal składać karteczki wspominkowe, ponieważ przez cały miesiąc
listopad, za polecanych zmarłych, codziennie są odprawiane 24 Msze św. w
kościołach Pallotyńskich; jedna z tych Mszy jest odprawiana w naszym kościele.
Za ofiary złożone przy tej okazji składamy serdeczne „Bóg zapłać”

2. W następną niedzielę obchodzimy uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.
Jest to już ostatnia niedziela roku kościelnego. Za 2 tygodnie rozpoczynamy już
Adwent. Prosimy o pomoc w roznoszeniu opłatków po domach. Prosimy już
teraz zgłaszać się do zakrystii, aby przygotować identyfikatory.

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

4. Po Mszy Św. ks. Jarosław Rodzik – Pallotyn z Częstochowy, będzie rozdawał
kwartalnik „ Apostoł Miłosierdzia”. Przy tej okazji można będzie złożyć ofiarę
do puszki, aby orędzie Bożego Miłosierdzia mogło dotrzeć do wszystkich: do
Mińska na Białorusi, gdzie budowany jest Kościół oraz na cały świat.

5. Zapraszamy na Mszę Św. Jedności, po której odprawione zostanie nabożeństwo
połączone z modlitwą o uzdrowienie. Msza Św. Jedności odprawiona zostanie w
naszym kościele dnia 24 listopada we wtorek o godz. 18 00. Chodzi o modlitewne
połączenie sił wszystkich grup działających przy okolicznych Parafiach.
Zapraszamy wszystkich Wiernych, a szczególnie liderów grup parafialnych.

6. Mistrzostwa ministrantów i lektorów Diecezji Świdnickiej i Dolnego Śląska w
pływaniu - Bielawa; 12 XII (sobota). Zgłoszenia do zawodów będą
przyjmowane do dnia 7 grudnia (poniedziałek) 2015 r. na adres e-mail
orak@wp.pl lub telefonicznie na nr tel. 609830588

7. Zwracamy się z prośbą o dodatkowe ofiary na ogrzewanie kościoła.
8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej tygodników NIEDZIELA oraz GOŚĆ
NIEDZIELNY.
Bóg zapłać za wszelkie ofiary złożone na remonty, na ogrzewanie, ofiary przy okazji
wypominek i na tacę. Wszystkim Wiernym życzymy spokojnej niedzieli oraz
błogosławieństwa Bożego w rozpoczętym nowym tygodniu.
…………………………………
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