
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA „B”

8 listopada  2015 r.

1. Zbiorowe Msze św. gregoriańskie za zmarłych odprawiane są przez cały listopad w

dni powszednie i niedziele o godz. 1800.

2. Kandydaci do Sakramentu  Bierzmowania spotykają się dziś po Mszy św. o godz. 900.

w sali św. Józefa.

3. Dzieci  przygotowujące się do I  Komunii  św.  oraz dzieci  przygotowujące się do

Rocznicy I Komunii św. , zapraszamy wraz z Rodzicami na Mszę św. inicjacyjną dziś  o

godz. 1130. Po Mszy św. spotkanie w górnym kościele.

4. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

 Żywy Różaniec dziś  o godz. 1530.

 Wspólnota Magnificat  zaprasza na spotkanie i  katechezę prof.  Zenona Ziół-

kowskiego w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800.

 Duszpasterstwo Akademickie we wtorek po Mszy św. o godz. 1900.

 Stowarzyszenie św. Faustyny w sobotę po modlitwie w Godzinie Miłosierdzia.

5. Narzeczonych,  którzy uczestniczyli  w kursie przygotowującym do Sakramentu Mał-

żeństwa,  zapraszamy na Mszę św. w ich intencji w poniedziałek o godz. 1900.

6. Na koncert okolicznościowy „ Polskie Pieśni Legionowe i Patriotyczne” z okazji 97

rocznicy Odzyskania Niepodległości w wykonaniu kwintetu smyczkowego i solistów,

zapraszamy Parafian w środę, 11 listopada o godz. 1700 do naszego kościoła.

7. Ks. infułat Jan Sikorski świętuje 80. lecie urodzin.  W intencji Dostojnego Jubilata

modlić się będziemy w przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 1300, a po Mszach św.

można będzie nabyć okolicznościowa publikację „ Wspomnienia księdza Jana”.

8. Zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski, każdą drugą niedzielę listopada ob-

chodzimy jako  Dzień solidarności z Kościołem Prześladowanym. W związki z tym

pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy w dzisiejszych czasach oddają życie za Chrystu-

sa. Z tej racji dziś zbieramy ofiary pieniężne do puszek, z przeznaczeniem na pomoc

tym, którzy dziś są prześladowani za wiarę.

9. Miesięczne składki na KUL mogą dziś regulować członkowie Towarzystwa Przyjaźni

KUL.

10.Taca z przyszłej niedzieli  przeznaczona jest na potrzeby organizacyjne  Światowych

Dni Młodzieży 2016 w Krakowie.



11.Pielgrzymka parafialna do Częstochowy organizowana jest 21 listopada . Zapisy w

księgarni.

12.Kolejny  numer Koła św. Józefa można nabyć dziś przed kościołem.

13.W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele śp. Stanisława Głąb oraz śp.

Tadeusza Mierzwa. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. Wieczny odpoczynek....


