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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
32 NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Święto stulecia odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny skłania nas do
wyrażenia wielkiego dziękczynienia Panu Bogu za Jego opiekę nad Polską
i jednocześnie do dalszej wytrwałej modlitwy za Ojczyznę.
2. Zapraszamy w dniu dzisiejszym na Koncert Patriotyczny „Droga ku

Wolności”, który odbędzie się w naszym kościele o godz. 17:00.
3. Dzisiaj Imieniny obchodzi ks. Marcin Krawczyk. Msza św. w intencji
naszego Solenizanta zostanie (została) odprawiona o godz. 12:30. Życzymy
Księdzu Marcinowi dalszej pięknej i owocnej pracy w naszej parafii,
zdrowia, darów Ducha Świętego i opieki Matki Najświętszej.
4. Różaniec Fatimski we wtorek, 13 listopada o godz. 19:00, serdecznie
zapraszamy czcicieli Matki Bożej.
5. W środę, od godziny 19:00, Wspólnota Benedictus zaprasza do kaplicy na
adorację w ciszy z okazją do spowiedzi św., a następnie na warsztaty
biblijne i poczęstunek.
6. Katolicki Klub Literacki „Źródło” zaprasza na Wieczór Poetycko –
Muzyczny „Dla Niepodległej”, w dniu 16 listopada br. o godz. 17:00 do
Klubu Muzyki i Literatury przy pl. Kościuszki 10. Więcej informacji
w gablocie.
7. W przyszłą niedzielę, 18 listopada, zapraszamy na spotkanie rodziców
dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej, do kaplicy na godz.
19:00. Bardzo prosimy o punktualność.
8. Trwa miesiąc listopad i związana z nim modlitwa za naszych bliskich
zmarłych zwana „Wypominkami”. Zachęcamy do udziału w tej modlitwie.
Wypominki odprawiane są codzienne o godz. 17:00 wg porządku podanego
w gablocie i na stronie internetowej.
9. Dzisiaj
miesięczna składka na inwestycje parafii. Przypominamy
o poinformowaniu parafii o chęci odpisu od podatku kwot ofiarowanych
w kopertach.
10.W dniu dzisiejszym, po wszystkich Mszach św. członkowie Stowarzyszenia
„Si alla Vita” zbierają do puszek na pomoc dla ciężko chorych dzieci.
Po ostatniej zbiórce Stowarzyszenie pomogło dwójce chorych dzieci:
Natalce pseudonim „Marzenie”. Dziewczynka choruje na mózgowe
porażenie dziecięce i porusza się na wózku inwalidzkim. Pieniądze

potrzebne na codzienną intensywną rehabilitację. Drugie dziecko to Leon,
chłopiec po ciężkiej operacji serca. Pieniądze
potrzebne na kosztowną
rehabilitację oraz bardzo drogie leki. Hojnym darczyńcom w imieniu tych
dzieci serdecznie dziękujemy.
11. Stowarzyszenie „Si alla Vita” informuje, że również i w tym roku będzie

organizowało „Sylwestra” w domu „da Massimiliano”.
niedzielę poda więcej informacji.

W przyszłą

12.Polecamy prasę katolicką. Pragniemy też przekazać słowa serdecznych
życzeń dla wszystkich Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.
13.W minionym tygodniu zmarli: śp. Jan Krzeszowiec, lat 65 z Bulwaru Ikara
i śp. Jan Podralski, lat 78 z ul. Szybowcowej. Wieczny odpoczynek racz im
dać Panie…

