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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
32 NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Bóg prowadzi nas drogami prawdy i miłości. Dał nam przykazania, czyli
jasne zasady i konkretne wymagania. Miejmy odwagę zawsze stawać po
stronie prawdy i uczciwości. Bóg wspiera tych, którzy są Mu wierni.
2. W poniedziałek, 8 listopada odbędzie się miesięczne spotkanie Parafialnego
Zespołu Caritas oraz członków i sympatyków Akcji Katolickiej. Początek
o godz.18:00 na Mszy św. wieczornej. Zapraszamy także chętnych do
wstąpienia do tych stowarzyszeń katolików świeckich.
3. We wtorek, 9 listopada świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki
Laterańskiej. To święto przypomina, że jesteśmy cząstką jednego Kościoła
powszechnego. Bazylika Laterańska jest katedrą biskupa Rzymu, czyli
papieża, i matką wszystkich kościołów świata.
4. Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania, odbędzie się we wtorek
o godz. 18:45 w kościele.
5. Wspólnota Benedictus zaprasza na spotkanie modlitewne we wtorek
o godz. 19:00 do sali nr 5.
6. W czwartek, 11 listopada przypada 103. rocznica odzyskania przez Polskę
niepodległości. Będziemy polecać Bożej Opatrzności losy naszej Ojczyzny
i Rodaków na całym świecie podczas Mszy św. o godz. 7:30, 9:30, 12:30
i 18:00. Serdecznie zapraszamy. Z powodu niskiej frekwencji nie będzie
Mszy św. o godz. 11:00, 16:00 i 20:00.
7. W czwartek Imieniny obchodzą: ks. Marcin Krawczyk i ks. Marcin
Wachowicz. Msza św. w intencji naszych Solenizantów zostanie
odprawiona 11 listopada o godz. 9:30 i 12:30. Z okazji Imienin życzymy
Księżom Marcinom dalszej owocnej i błogosławionej pracy duszpasterskiej
w naszej parafii, zdrowia, darów Ducha Świętego i opieki Matki
Najświętszej.
8. Różaniec Fatimski w sobotę, 13 listopada o godz. 19:00, serdecznie
zapraszamy czcicieli Matki Bożej.
9. 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. W dalszym ciągu możemy pobrać
koperty wypominkowe wyłożone na stolikach przy wyjściach z kościoła.

Wypełnione zwracamy na tacę bądź do skarbonki przy filarze od ul.
Orlińskiego.
10. Apostolat Zbawczego Cierpienia zaprasza na spotkanie w przyszłą niedzielę,
14 listopada o godz. 15:30 do sali nr 3.
11. W przyszła niedzielę miesięczna składka na inwestycje parafii. Za ofiary
składamy stokrotne Bóg zapłać!
12. W przyszłą niedzielę, 14 listopada, będziemy obchodzić Dzień Solidarności
z Kościołem Prześladowanym. W związku tym wydarzeniem na każdej
Mszy
św.
kazanie
wygłosi
dyrektor
wrocławskiego
biura
Stowarzyszenia Papieskiego Pomoc Kościołowi w Potrzebie - ks. dr Andrzej
Paś, który będzie zbierać ofiary do puszek na pomoc chrześcijanom
w Libanie. Również będzie istniała możliwość zakupienia dewocjonaliów
z Ziemi Świętej dla wsparcia działań humanitarnych Stowarzyszenia.
13. Polecamy prasę katolicką. Pragniemy też przekazać słowa serdecznych
życzeń dla wszystkich Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.
14. W minionym tygodniu zmarli: śp. Wanda Krzyżanowska, lat 74 z ul.
Kłodnickiej, śp. Jerzy Klusek, lat 70 z ul. Na Ostatnim Groszu i śp.
Leokadia Górecka, lat 92 z Bulwaru Ikara. Wieczny odpoczynek racz im
dać Panie…

