OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA –12.10. 2014 r.

1. Za tydzień Światowa Niedziela Misyjna i początek Tygodnia Misyjnego. Zbierana taca
przeznaczona jest na papieskie dzieła misyjne.
2. Dzisiaj XIV Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II –Świętymi bądźcie”. Program
uroczystości związanych z tym dniem wywieszony jest w gablocie. Przed kościołami, a
także na ulicach będą zbierane ofiary na „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Z okazji Dnia
Papieskiego są do nabycia „kremówki papieskie”.
3. Przez cały październik nabożeństwa różańcowe każdego dnia pół godziny przed wieczorną
Mszą św. tj. o godz. 18.00, z wyjątkiem niedzieli.
Prowadzący nabożeństwa różańcowe :
poniedziałki – ks. diakon
wtorki – uczestnicy nabożeństwa
środy – Wspólnota Żywego Różańca / panie/
czwartki – Wspólnota Żywego Różańca / panowie/
piątki – młodzież
soboty - ks. diakon
4. Różaniec dla dzieci w poniedziałki, środy i piątki o godz. 17.00

5. Dzisiaj o godz. 16.30 spotkanie z pielgrzymami, Darią i Wojciechem, którzy pieszo
wędrowali do Ziemi Świętej. Pragną podzielić się wspomnieniami z drogi i
zaprezentować zdjęcia z tej niezwykłej pielgrzymki. Spotkanie odbędzie się w domu
parafialnym. Zapraszamy.
6. Spotkanie z rodzicami dzieci, które przygotowują się do Pierwszej Komunii św. w piątek 17. 10.
br . o godz. 19.30 w domu parafialnym w sali Jana Pawła II.
7.

W piątek różaniec za zmarłych polecanych w wymieniankach o godz. 17.45 oraz Msza św. w
int. zmarłych o godz. 18. 30.
8. W sobotę św. Łukasza Ew. – dzień modlitw za pracowników służby zdrowia.
9. W punkcie informacji można nabyć prasę katolicką.
10. Za tydzień w niedzielę we wszystkich kościołach w Polsce odbędzie się liczenie wiernych
uczestniczących we Mszach św.
11. Do wieczności odeszły:
śp. Teresa Błaszczyk z bloku 42 (83 lat). Msza za zmarłą w poniedziałek o godz. 8.00, pogrzeb
na Miłostowie o godz. 10.40
16. 09.br. zmarła parafianka śp. Aleksandra Łukomska z bloku nr 7 (91 lat); miejsce pogrzebu
jeszcze nie jest ustalone.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

