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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
TRZYDZIESTA TRZECIA  NIEDZIELA ZWYKŁA „C”

13 listopada 2016 r.

1.  Trwa Nowenna przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla

i Pana. Uroczysta proklamacja tego Aktu w naszej parafii w przyszłą niedzielę w czasie

Mszy św. o godz. 1015.

2. Msze św. gregoriańskie za zmarłych odprawiane są przez cały listopad w dni po-

wszednie i niedziele o godz. 1800.

3. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

 Żywy Różaniec dziś o godz. 1530.

 Bracia z „Totus Tuus” dziś o godz. 1700.

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

 Duszpasterstwo Akademickie w środę po Mszy św. o godz. 1900.

 Koło Misyjne w sobotę o godz. 1530.

 Adorujący  Najświętszy  Sakrament  w  przyszła  niedzielę  o  godz.

1500 w górnym kościele. Temat spotkania : „ Konieczność nastawienia

się na słuchanie Słowa Bożego”. Spotkanie jest otwarte dla wszyst-

kich.

4. Dzieci przygotowujące się do Rocznicy I Komunii św. i ich rodziców zapraszamy

na Mszę św. inicjacyjną w przyszłą niedzielę  o godz. 1130. Po Mszy św. spotkanie z ro-

dzicami i dziećmi.

5. Kandydaci   przygotowujący  się  do  Sakramentu  Bierzmowania spotykają  się  w

przyszłą niedzielę  po Mszy św. o godz. 900 w sali św. Józefa.

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

chodzimy jako Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, który w tym roku

dedykujemy naszym Siostrom i Braciom w Iraku, którzy pozostają niemal na grani-

cy zniknięcia.

W  związku z tym pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy w dzisiejszych czasach odda-

ją życie za Chrystusa. Z tej racji dziś zbieramy  ofiary pieniężne do puszek, z przezna-

czeniem na pomoc tym, którzy są prześladowani za wiarę.

7. Intencje Mszy św. na rok 2017 przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

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

9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele  śp. Marię Zwierzyńską  . Pa-

miętajmy o niej w naszych modlitwach. Wieczny odpoczynek..........


