Ogłoszenia parafialne
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
28 października 2018 roku

1.
2.
3.

Ks. Jarosław Rodzik odwołał swój przyjazd z przyczyn technicznych, za co przeprasza
wszystkich Wiernych. W związku z tym, zapowiadana zbiórka nie odbędzie się.
Zapraszamy dzisiaj na nabożeństwo uwielbienia, które rozpocznie się Mszą Św. o g. 1800.
Kończy się miesiąc październik. Ostatnie Nabożeństwo Różańcowe w środę o 1730, dla dzieci:
w poniedziałek i środę o g. 1630.

4.

W zeszłym tygodniu były wycinane drzewa na cmentarzu. Pozostałe drzewa będą wycinane po
11 listopada. Drewno otrzymane z wycinki będzie można nabyć. W tym celu należy
skontaktować się z księdzem proboszczem.

5.

W czwartek 1 listopada przeżywamy Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Św. jak w
niedzielę, ale nie będzie Mszy św. o godz. 1800. W zamian za to o g. 1400 rozpocznie się w
kościele procesja na cmentarz ze stacjami, a po niej Msza Święta na cmentarzu około g. 15 00. W
czasie procesji odmawiać będziemy Różaniec za zmarłych. Tego dnia odbywać się będzie
kwesta na cmentarzu przeznaczona na remonty cmentarza i pielęgnację drzew oraz na
ogrodzenie. Zwracamy się do Wiernych o pomoc w kwestowaniu. Osoby, które mogą pomóc w
zbieraniu datków, prosimy o zgłaszanie się do zakrystii. Prosimy też o zadbanie i
uporządkowanie grobów naszych zmarłych oraz grobów zapomnianych. Bardzo prosimy o
racjonalne wyrzucanie śmieci. Liście i zwiędnięte rośliny składajmy do worków obok
pojemników na śmieci. Jeśli jest to możliwe, zabierajmy śmieci ze sobą do przydomowych
śmietników. W środę popołudniu jest ostatni wywóz śmieci. W święto nikt śmieci nie wywozi i
dlatego robią się góry śmieci.

6.

Miesiąc listopad jest miesiącem pamięci o naszych bliskich zmarłych. Od 2 listopada do 11
listopada, będziemy o g. 1730 odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia z wypominkami za
zmarłych podanych na kartkach. Plan czytania wypominek wg ulic jest wywieszony w gablocie.
Pod chórem są wyłożone karteczki wypominkowe, które prosimy bardzo czytelnie wypełnić i
wraz z ofiarą złożyć w zakrystii. Za ofiary złożone przy tej okazji składamy serdeczne „Bóg
zapłać”. Kartki będą wyczytywane wg ulic, dlatego prosimy o wpisanie adresu osoby
zamawiającej. Przez cały miesiąc, za polecanych zmarłych, codziennie będzie odprawianych 18
Mszy Św. w kościołach pallotyńskich. Jedna z tych Mszy będzie odprawiana codziennie w
naszym kościele.

7.

We wtorek 30 października były Wikariusz naszej parafii – Ks. Przemysław, obchodzi swoje
imieniny, a w niedzielę 4 listopada również były Wikariusz – Ks. Karol. Pamiętajmy o nich w
modlitwie.

8.

W tym tygodniu przeżywamy pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca. W piątek od g. 9 00
udamy się do naszych chorych. Sakrament pokuty dla wszystkich Wiernych – Dzieci, Młodzieży
i Dorosłych w trakcie adoracji N.S od. g. 1700. W sobotę zapraszamy na Nabożeństwo I Sobót
Miesiąca po Mszy Św. o g. 800 rano. Za tydzień – pierwsza niedziela miesiąca. Po każdej Mszy
Św. Adoracja N.S., a po Mszy Św. o g. 1230 – spotkanie Wspólnoty Modlitewnej.

9.

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: Tygodników Niedziela i Gość Niedzielny. Są też do
wzięcia Dobre Nowiny.
Bóg zapłać za wspólną modlitwę i wszelkie ofiary składane na Kościół. Wszystkim Wiernym
życzymy spokojnej niedzieli i błogosławionego tygodnia.
Ks. Piotr Kopera SAC - Proboszcz …….…………………………

