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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
27 NIEDZIELA ZWYKŁA

1. W dniu dzisiejszym swoimi ofiarami wspieramy Fundację „Dzieło Nowego
Tysiąclecia”, która została powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia
pontyfikatu papieża Jana Pawła II. Z tych środków fundowane są stypendia dla
uzdolnionej młodzieży, a pochodzącej z ubogich rodzin. Polecamy tę dzisiejszą
zbiórkę do puszek przy kościele życzliwości Parafian.

2. Dzisiaj (niedziela, 8 października) spotkanie rodziców dzieci przygotowujących
się do I Komunii św. w kaplicy o godz. 1900. Obecność obowiązkowa.
3. Wspólnota Benedictus zaprasza w środę o godzinie 1900 do kaplicy na adorację
w ciszy, a następnie na poczęstunek.
4. W piątek, 13 października, zapraszamy na Różaniec Fatimski o godz. 1900.
Pielgrzymi naszej parafii wraz z ks. proboszczem uczestniczą w tym tygodniu
w Fatimie, w obchodach zakończenia Jubileuszu 100-lecia Objawień.
Zachęcamy do uczestniczenia w nich poprzez stronę internetową parafii.
5. W sobotę, 14 października, naszą pamięcią obejmujemy nauczycieli,
katechetów i wychowawców, którzy obchodzą swoje święto. To ich dzień –
Dzień Edukacji Narodowej. Wspierajmy ich naszą życzliwością, a przede
wszystkim płynącą z serca gorącą modlitwą.
6. Zachęcamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce do Sanktuarium św. Jadwigi
w Trzebnicy, w sobotę, 14 października. Wyjście z katedry wrocławskiej
o godz. 630. Zapisy na autobus powrotny w zakrystii, koszt 15 zł.
7. W poniedziałek, 16 października o godzinie 1900 w kaplicy rozpocznie się
sześcioponiedziałkowy cykl prelekcji głoszonych przez naszego parafianina o. Piotra Lamprechta, augustianina z Krakowa, pod hasłem "Odkryj na nowo
smaki wiary". Zapraszamy osoby pełnoletnie.
8. Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej.
Rozważając tajemnice z życia Jezusa i Maryi, wplatamy wszystkie nasze
sprawy osobiste, sprawy naszych rodzin, narodu, Kościoła, całej ludzkości. Na
nabożeństwo październikowe gromadzimy się w naszym kościele codziennie
o godzinie 1715. Wszystkich Parafian serdecznie zapraszamy.
9. Dzisiejsza niedziela - składkowa na inwestycje parafialne. Ofiary przeznaczamy
na zapłatę za ocieplenie stropu kaplicy. Bóg zapłać za złożone ofiary na ten cel.
10. Polecamy prasę katolicką, zwłaszcza Nowe Życie oraz kalendarze.
Solenizantom i Jubilatom tygodnia przekazujemy najserdeczniejsze życzenia.
11. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Czesław Broniewicz, lat 69
z ul. Na Ostatnim Groszu i śp. Stefania Kasperska, lat 88 z ul. Drzewieckiego.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

