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1. . W drugą niedzielę listopada obchodzimy w Polsce – już po raz ósmy – Dzień Solidarności z Kościołem
Prześladowanym.
Dzięki ofiarności katolików objęto pomocą setki tysięcy potrzebujących – nie tylko chrześcijan – w Syrii, Iraku,
Egipcie oraz w innych krajach. Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” przeznacza zebrane w
ten sposób środki na pomoc ludziom żyjącym w regionach objętych prześladowaniami, aby nie byli oni zmuszani
do opuszczania swoich krajów w obawie o życie i zdrowie. Codziennie wydawane są setki bezpłatnych posiłków,
utrzymywane są obozy dla uchodźców, udzielana jest pomoc medyczna, prowadzone szkoły. Ofiary na ten cel
można składać dzisiaj i przez najbliższy tydzień do skarbony św. Antoniego. Zebrane fundusze przekazane zostaną
Papieskiemu Stowarzyszeniu „ Pomoc Kościołowi w Potrzebie”
2. W środę przypada święto Poświęcenia Bazyliki Lateraneńskiej.
3. W piątek Święto Niepodległości. Msze św. o godz. 8.00, 10.00, 15.00 i 18.30.
Msza św. za Ojczyznę o godz. 10.00. Podczas tej Eucharystii parafianie i cała nasza parafia uroczystym
Aktem Oddania zostanie zawierzona Matce Bożej.
Parafialna Księga Oddania Matce Bożej zostanie złożona u stóp Matki Bożej w Jasnogórskim Centrum
Zawierzenia, gdzie podczas pielgrzymek do Matki Bożej na Jasną Górę parafianie będą mogli dokonywać wpisu
intencji pielgrzymki.
Zbierana taca w tym dniu przeznaczona jest na potrzeby Stolicy Świętej.
4. W sobotę zakończenie Roku Świętego we wszystkich sanktuariach świata. Po Mszy św. wieczornej nabożeństwo
zakończenia Roku Świętego w naszym kościele.
5. Za tydzień, w poniedziałek 14.11. br. w naszej parafii rozpocznie się katecheza przedmałżeńska.
6. Organizujemy wyjazd na Europejskie Spotkanie Młodzieży z braćmi z Taize, do Rygi w dniach 27.12.20162.01.2017. Koszt 340 zł + 50 euro. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z ks. Arkadiuszem.
7. Organizujemy wyjazd na zakończenie roku miłosierdzia do Krakowa - Łagiewnik w dniu 19 listopada. W sposób
szczególny zapraszamy młodych. Zainteresowanych prosimy o kontakt z ks. Arkadiuszem.
8. W poniedziałek przypada 7. dzień miesiąca, w którym trwa w naszej parafii całodobowy Nieustający Różaniec w
intencji Ojczyzny.
9. Dzisiaj po Mszach św. Parafialny Zespół Caritas rozprowadza rogale marcińskie.
10.Dzisiaj do nabycia nowy numer parafialnej gazety „Droga Miłości”; można w niej przeczytać m.in.
- wywiad z ks. Arkadiuszem Szadym, który wyjaśnia różnicę między byciem wikariuszem a rezydentem
- wspomnienie poświęcone śp. p. Annie Kwaśnej
- jak powstało pismo parafialne.
Ogłoszenia akademickie:
1) W poniedziałek o godz. 20:00 spotkanie studentów.
2) We wtorek próba zespołu akademickiego DA Miłosierdzie o godz. 19:15.
3) W środę spotkanie DA 25+ o godz. 20.

