Ogłoszenia parafialne
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
18 listopada 2018 roku

1.

Młodzież przygotowująca się do Bierzmowania ma swoje spotkanie dzisiaj po
Mszy Św. o g. 1230. Obecność obowiązkowa.

2.

Nasza salka dziecięco – młodzieżowa została już dużym stopniu wyremontowana.
Potrzeba wyremontować jeszcze drugie pomieszczenie. W związku z tym, jak było
zapowiadane, dzisiaj po każdej Mszy Św. przedstawiciele Oazy Rodzin i Młodzieży
zbierają ofiary do puszki na dalszy remont. Bóg zapłać za każdy dar serca.

3.

W czwartek 22 listopada obchodzimy Uroczystość Poświęcenia Naszego
Kościoła. W tym dniu będą zapalone świeczki, tzw. Zacheuszki, na ścianach i
filarach naszej świątyni. Jest ich 12 jak 12 Apostołów, będących fundamentami
Kościoła Świętego.

4.

Trwa miesiąc listopad, miesiąc pamięci o naszych bliskich zmarłych. Pamiętajmy
o naszych bliskich, którzy odeszli z tego świata. Przez cały miesiąc, za zmarłych
polecanych w wypominkach listopadowych, codziennie jest odprawianych 18 Mszy
św. w kościołach Pallotyńskich. Jedna z tych Mszy jest odprawiana każdego dnia
listopada u nas. Dzisiaj o g. 1730 ostatnie w tym roku Nabożeństwo Wypominkowe.
Zapraszamy.

5.

Bóg zapłać za dodatkowe ofiary na tzw. „tacę gospodarczą” w zeszłą niedzielę.
Ofiary na tacę wyniosły 3370 zł.

6.

W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata. Jest to ostatnia niedziela roku liturgicznego. Jest to dzień zbierania
ofiar na budowę kościołów w naszej diecezji i nasza parafia jest również
zobowiązana do takiej zbiórki. W związku z tym w przyszłą niedzielę po każdej
Mszy Św. będą zbierane ofiary do puszki na budowę kościołów diecezji
Świdnickiej.

7.

W przyszłą niedzielę 25 listopada zapraszamy na spotkanie ze Św. Janem Pawłem
II po Mszy Św. o g. 1230 na placu przed kościołem. Prosimy o przyniesienie ze sobą
wszelkich pamiątek związanych ze Św. Janem Pawłem II do piątku. Będzie też
konkurs kremówek. Każdy może zaprezentować swój wyrób. Zapraszamy.

8.

Rozpoczął się okres grzewczy. Zwracamy się z prośbą do wszystkich Wiernych o
dodatkowe ofiary na ogrzewanie kościoła.

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
Parafianom oraz Gościom życzymy spokojnej niedzieli, radości i wszelkich Bożych łask.
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