Ogłoszenia parafialne

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
14 października 2018 roku

1. Dzisiaj

mamy odpust w kościele filialnym p.w. Św. Jadwigi w Rybnicy Leśnej.
Uroczysta Msza Św. w Rybnicy leśnej o g. 1000.

2. Dzisiaj spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania po Mszy Św. o g. 12

30

. Obecność

obowiązkowa.

3. Drodzy Dobroczyńcy! Pragniemy podziękować Bogu i Wam za otwarcie Waszych serc i

wszelką pomoc okazaną dzieciom Oazowym. Specjalne podziękowania dla państwa
Augustyn i młodzieży Oazowej za remont salki. Bóg zapłać również państwu
Maliszewskim za ofiarowanie Różańca procesyjnego, który znajduje się pod obrazem
Matki Bożej. W przyszłą niedzielę tj. 21 października o g. 1800 zostanie odprawiona
Msza Św. w intencji w.w. Dobrodziejów.

4. Zapraszamy codziennie na Nabożeństwa Różańcowe dla młodzieży i dorosłych o g.
1730, dla dzieci: w poniedziałki, środy i piątki o g. 1630 .

5. Spotkania

Grupy Wsparcia Osób Uzależnionych we wtorki o g. 1900. Każdy kto
odczuwa potrzebę przyjścia na takie spotkanie jest mile widziany.

6. Dzisiaj

mamy Dzień Papieski. Po każdej Mszy Św. zbieramy ofiary na fundusz
stypendialny fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

7. W środę wspominamy w Liturgii Św. Ignacego Antiocheńskiego. Jest to dzień imienin
naszego Biskupa. Msza Św. imieninowa odprawiona zostanie w katedrze w środę o g. 900.

8. Zapraszamy na XIV Przegląd

Piosenki Chrześcijańskiej „Pozytywne Granie”, który
odbędzie się w sobotę 20 października w hali widowiskowej Aqua-Zdrój. Rozpocznie się
Mszą Św. o g. 900 pod przewodnictwem J. E. Ks. Biskupa Ignacego Deca. Hasłem
tegorocznego przeglądu będzie – „Jan Paweł II – przewodnik po drogach wolności”.

9. Za

tydzień w sobotę 20 października rozpoczynamy w naszej parafii kurs
przedmałżeński. Spotkania będą się odbywały w soboty i niedziele o g. 1900 w salce Św.
Rodziny k. kancelarii.

10.
11.

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

Ze względu na dzisiejszą zbiórkę taca tzw. gospodarcza będzie za tydzień 21
października.
Bóg zapłać za każdą ofiarę złożoną na Kościół. Nauczycielom i pracownikom
Oświaty życzymy w dniu ich święta wszelkich łask Bożych, a szczególnie pomocy
Ducha Świętego na każdy dzień. Do życzeń włączamy również pracowników Służby
Zdrowia, którzy mają swoje święto w czwartek w dniu Św. Łukasza Ewangelisty.
Wszystkim Wiernym życzymy pogody ducha i opieki Bożej na każdy dzień nowego
tygodnia.
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