Ogłoszenia parafialne

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
15 października 2017 roku

1.

Dzisiaj mamy odpust w kościele filialnym p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Rybnicy Leśnej.
Uroczystość Św. Jadwigi Śl., patronki Śląska, obchodzimy w poniedziałek 16 października.
Tego dnia o g. 1630 wyruszy pielgrzymka z Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Wałbrzychu
do kościoła p.w. Zmartwychwstania Pańskiego. Dokładne informacje w gablocie.

2.

W przyszłą niedzielę 22 października przypada liturgiczne wspomnienie Św. Jana Pawła II.
Tego dnia gościć będziemy w naszej wspólnocie naszego współbrata, księdza pallotyna, który
stara się o budowę kościoła we Lwowie. Wygłosi do nas Słowo Boże. Księża Pallotyni ze
Lwowa pomogli nam w uzyskaniu relikwii Św. Jana Pawła II. Chcemy się odwdzięczyć poprzez
zbieranie w przyszłą niedzielę ofiar do puszki na budowę kościoła we Lwowie. Na Mszy Św. o
g. 1000 odbędzie się instalacja relikwii św. Jana Pawła II.

3.

Za tydzień 22 października zapraszamy na festyn parafialny. Zaczynamy ok. g. 1430. Chcemy
zorganizować licytację przedmiotów ofiarowanych przez parafian. Prosimy o przynoszenie ich
do czwartku 19 października.

4.

18 października przypada święto św. Łukasza, Ewangelisty, Patrona Lekarzy i Pracowników
Służby Zdrowia. Pamiętajmy o nich w modlitwie.

5.

Zapraszamy na Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej „Pozytywne Granie” organizowany przez
Stowarzyszenie „Ludzie Jana Pawła II” w sobotę 21 października o g. 900 w Aqua Zdroju na
Białym Kamieniu.

6.

W zeszłym tygodniu przeżywaliśmy Dzień Papieski. Na fundusz stypendialny fundacji
„Dzieło Nowego Tysiąclecia” zebraliśmy 1052 zł.

7.
8.

Nadal zbieramy podpisy pod projektem ustawy o ochronie życia poczętego.
Zapraszamy codziennie na Nabożeństwa Różańcowe dla dorosłych i młodzieży o g. 1730, dla
dzieci: w poniedziałki, środy i piątki o g. 1630 .

9. Młodzież klas trzecich gimnazjum, którzy przygotowują się do sakramentu bierzmowania

zapraszamy na spotkanie w przyszłą niedzielę 22 października o g. 1500, w kaplicy Bożego
Miłosierdzia. Obecność obowiązkowa.

10.W środę zapraszamy na cotygodniową adorację zaraz po Mszy św. wieczornej zakończoną
indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem i Apelem Jasnogórskim.

11. Zbliża się miesiąc listopad, miesiąc pamięci o naszych bliskich zmarłych. Pod chórem są
wyłożone karteczki wypominkowe, które prosimy bardzo czytelnie wypełnić i wraz z ofiarą
złożyć w zakrystii. Kartki będą wyczytywane wg ulic, dlatego prosimy o wpisanie adresu osoby
zamawiającej. Przez cały miesiąc, za polecanych zmarłych, codziennie będzie odprawianych 24
Msze św. w kościołach pallotyńskich. Jedna z tych Mszy będzie odprawiana u nas o godz. 1800.

12.

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: Tygodników Niedziela i Gość Niedzielny.

Bóg zapłać za wspólną modlitwę i wszelkie ofiary składane na Kościół. Wszystkim Wiernym życzymy
pogody ducha i wszelkich Bożych łask. Niech najbliższy tydzień będzie wypełniony modlitwą
różańcową za Ojczyznę.
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