
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA  „A”

5 listopada  2017 r.

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

i niedziele o godz. 1800. 

2. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i ich rodziców zapraszamy na Mszę św. inicja-

cyjną dziś niedzielę o godz. 1130. Po Mszy św. spotkanie z rodzicami w dolnym kościele.

3. Kandydaci  przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania spotykają się przyszłą nie-

dzielę  po Mszy św. o godz. 900 w sali św. Józefa.

4. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

 Wspólnota Apostolska Magnificat w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800.

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

 Rodzina Radia Maryja w sobotę po Mszy św. o godz. 800.

5. „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duszpasterska, którą można podjąć podpisując deklarację

wyłożoną przy wyjściu  z kościoła. Polega ona na trzydziestu minutach modlitwy adoracyjnej

raz w miesiącu w kaplicy M.B. Częstochowskiej, będącej wyrazem wdzięczności i dziękczynie-

nia za Jubileusz 30-lecia wieczystej, całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej

świątyni. Podpisane deklaracje można przynosić do zakrystii,  bądź pozostawić na którymś z

bocznych ołtarzy w kościele.

6. Pielgrzymka parafialna do Częstochowy i Sulejowa organizowana jest 25 listopada. Zapisy

w zakrystii.

7. Zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski, każdą drugą niedzielę listopada obchodzimy

jako Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku hasło IX Dnia Solidarno-

ści brzmi: „Ocalmy chrześcijan na Bliskim Wschodzie”. W  związku z tym pamiętajmy w modli-

twie o tych, którzy w dzisiejszych czasach oddają życie za Chrystusa. Z tej racji w przyszłą nie-

dzielę będziemy zbierać ofiary pieniężne do puszek, z przeznaczeniem na pomoc tym, którzy

dziś są prześladowani za wiarę.

8. Intencje Mszy św. na rok 2018 przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

9. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli”  rozprowadzają dziś

ministranci po Mszach św. Cena tygodnika to 5 zł. plus dobrowolna ofiara na druk kolorowej

wkładki i fundusz ministrancki.

10.  Nowy numer Koła św. Józefa można nabyć dziś przed kościołem.


