OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA –5.10. 2014 r.
1. Przez cały październik nabożeństwa różańcowe każdego dnia pół godziny przed
wieczorną Mszą św. tj. o godz. 18.00, z wyjątkiem niedzieli.
2. Prowadzący nabożeństwa różańcowe:
poniedziałki – ks. diakon
wtorki – uczestnicy nabożeństwa
środy – Wspólnota Żywego Różańca / panie/
czwartki – Wspólnota Żywego Różańca /panowie/
piątki – młodzież
soboty - ks. diakon
Różaniec dla dzieci w poniedziałki, środy i piątki o godz. 17. 00, połączony
z udzieleniem Komunii św.
3. Za tydzień „Dzień Papieski”. Program uroczystości związanych z
tym dniem wywieszony jest w gablocie. Przed kościołami i na ulicach będą zbierane
ofiary na „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W naszej parafii będą też do nabycia „kremówki
papieskie”.
4. W każdą sobotę o godz. 10.30 spotkania wspólnoty dziecięcej, o godz. 9.30 spotkanie
muzycznego zespołu dziecięcego.
5. W przyszłą niedzielę święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Archidiecezjalnej.

6.

Spotkania przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania :
Klasy I gimnazjalne – poniedziałek godz. 17.00
Klasy II gimnazjalne – wtorek godz. 17.00
Klasy III gimnazjalne – środa godz. 17.00
Spotkania w domu parafialnym , w sali Jana Pawła II

7. Krąg biblijny w każdą drugą i czwartą środę miesiąca po wieczornej Mszy św. W
najbliższą środę pierwsze spotkanie po wakacjach . Serdecznie zapraszamy.
8. Parafialny Zespół Caritas dziękuje za zbiórkę elektrosprzętu. Dzięki ofiarności zebraliśmy
1140 kg. „Bóg zapłać”.
9. Dzisiaj podczas Mszy św. o godz. 10.00 powitamy parafian Darię i Wojciecha, którzy pieszo
pielgrzymowali do Ziemi Świętej. Idąc modlili się też w intencji naszej parafii. Spotkanie z
pielgrzymami Darią i Wojciechem oraz prezentacja fotograficzna i wspomnienia z drogi - w
niedzielę 12 października o godz.16.30 w domu parafialnym.
10. Spotkania dla przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania:. klasy I gimnazjalne poniedziałek o godz.17.00
11. Autokarowa pielgrzymka do Karpacza wyruszy w piątek 10 października br. o godz.
12. W poniedziałek z powodu prac związanych z instalacją kamer monitorujących kościół i
kaplicę nie będzie wystawienia Najświętszego Sakramentu.
13. Dzisiaj w „ Gościu Niedzielnym” płyta DVD z trzecią, ostatnią częścią „Dzienniczka” św. s.
Faustyny.
14. .Do wieczności odeszła śp. Janina Krystyna Kostrzewska; bl.nr 2; przeżyła 58 lat.
Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…

