OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE
7 – 14 października 2018
Stajemy przy ołtarzu Pana jako wspólnota miłości, aby poprzez
Eucharystię jeszcze bardziej połączyć się z Chrystusem. Karmiąc się
Słowem i Ciałem Zbawiciela, pragniemy jeszcze bardziej zjednoczyć się z Nim, ale również i z
Kościołem. Prawdziwe zjednoczenie z Jezusem i z Jego Ciałem Mistycznym dokonuje się na każdej
Mszy Świętej.
o Kolekta dzisiejsza na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za złożone ofiary.
o Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe w tygodniu o 17.15 za wyjątkiem czwartku – 16.15 i
soboty – 20.00. W niedziele o 15.45.
o Zapraszamy młodzież do salki na spotkania formacyjne przed bierzmowaniem w poniedziałek,
wtorek i środę o godz. 16.30 i w czwartek o godz. 17.45.
o We wtorek o 9.00 Msza św. w int. Seniorów. Następnie spotkanie w salce.
o We wtorek na 10.00 proszę Panów dysponujących czasem wolnym do prac przy szpachlowaniu i
gruntowaniu ścian przedsionków kościoła.
o W środę po Mszy św. porannej Nowenna do MBNP. Zalecania można składać do koszyczka przy
wejściu do kościoła.
o W czwartek o 17.00 Msza św. szkolna, na którą zapraszamy dzieci i młodzież szkolną.
o W sobotę o godz. 5.00 z kościoła wyrusza sztafeta biegowa na Jasną Górę, by uczcić 80 rocznicę
poświęcenia naszej świątyni. Zapraszamy z tej okazji wszystkich chętnych na Mszę św. w kaplicy
cudownego obrazu na Jasnej Górze na godz. 14.00 i zachęcamy serdecznie, by dołączyć na miejscu
do naszych biegaczy.
o W sobotę 13-ty dzień miesiąca. W naszej parafii Dzień Fatimski. Zapraszamy na 20.00 na
nabożeństwo z procesją światła. W związku z nab. Fatimskim nie będzie nabożeństwa
różańcowego o 16.15.
o Dziękujemy Paniom troszczącym się o czystość i wystrój kościoła. Słowa wdzięczności dla Panów za
zrzucenie opału.
o Organizowana jest całodniowa autokarowa pielgrzymka do sanktuariów maryjnych w Szczyrzycu,
Limanowej i Makowie Podhalańskim. Zapisy w kancelarii parafialnej. Termin: sobota 3 listopada
br. Całkowity koszt: 100 zł.
o Z parafii organizowana jest pielgrzymka do Ziemi Świętej szlakiem biblijnym w terminie 9-16 luty
2019 roku. W programie mi.in.: Hajfa, Kana Galilejska, Cezarea Nadmorska, Nazaret, Góra Tabor,
Góra Błogosławieństw, Jerycho, Morze Martwe, Betlejem, Jerozolima, Betania, Góra Oliwna.
Program wraz z niezbędnymi informacjami na kserówkach z tyłu kościoła. Zapisy w kancelarii lub
bezpośrednio u ks. Proboszcza.
o Polecamy prasę katolicką.
o Kolekta przyszłej niedzieli na potrzeby parafii. Przed kościołem zbiórka na Fundację „Dzieło
Nowego Tysiąclecia”.

Jedność jaką tworzymy z Chrystusem i między sobą nigdy się nie kończy, ona zawsze trwa i nikt nie
może jej zniszczyć. Na dalszy trud budowania jedności między braćmi przyjmijmy błogosławieństwo
Trójjedynego Boga.

