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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
32 NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Dzisiaj solidaryzujemy się z Kościołem prześladowanym w różnych częściach
świata. My cieszymy się wolnością religijną, możemy swobodnie okazywać naszą
wiarę w Pana Boga i przywiązanie do Kościoła. Są jednak na świecie kraje
i narody, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane albo gdzie wyznawanie wiary
jest źle odbierane przez sprawujących władzę. I dzisiaj wielu wyznawców
Chrystusa, duchownych i świeckich, z powodu wiary płaci najwyższą cenę –
oddaje swoje życie. Naszym braciom w wierze ofiarujemy dzisiaj dar modlitwy
i wsparcie finansowe. Składka do puszek przeznaczona jest na ten cel.
2. Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. zapraszamy na spotkanie
dzisiaj (w niedzielę) o godz. 1900 w kaplicy. Prosimy o obowiązkowe i punktualne
przybycie.
3. Zapraszamy na Różaniec Fatimski w poniedziałek, 13 listopada o godz. 1900.
4. Spotkanie wszystkich Członków i Sympatyków Akcji Katolickiej będzie we
wtorek, 14 listopada o godz. 1900 w sali katechetycznej, zapraszamy.
5. Wspólnota Benedictus zaprasza w środę o godzinie 1900 do kaplicy na adorację w
ciszy, a następnie na poczęstunek.
6. 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. 1700.
7. Przy naszej Parafii powstaje nowa wspólnota: Grupa Modlitwy ojca Pio, której
opiekunem będzie ksiądz Paweł. Zapraszamy na pierwsze organizacyjne spotkanie
w piątek, 17 listopada br., o godzinie 1630 do sali nr 5.
8. Dzisiaj
miesięczna składka na inwestycje parafii. Przypominamy
o poinformowaniu parafii o chęci odpisu od podatku kwot ofiarowanych
w kopertach.
9. Stowarzyszenie „Si alla Vita” informuje, że również i w tym roku organizuje
Sylwestra w domu „da Massimiliano”. Zaproszenia na zabawę sylwestrową
będzie rozprowadzać od przyszłej niedzieli. Dochód z balu przeznaczony będzie
na pomoc chorym dzieciom.
10. Polecamy prasę katolicką i kalendarze: Archidiecezji Wrocławskiej oraz
jubileuszowe naszej parafii. Pragniemy też przekazać słowa serdecznych życzeń
dla wszystkich Solenizantów i Jubilatów rozpoczynającego się tygodnia.
11. W minionym tygodniu zmarli: śp. Jolanta Krzysztofowicz, lat 60 z ul.
Drzewieckiego, śp. Ryszard Zieliński, lat 68 z ul. Drzewieckiego i śp.
Włodzimierz Skowron, lat 73 z ul. Na Ostatnim Groszu. Wieczny odpoczynek
racz im dać Panie…

