INFORMACJE DUSZPASTERSKIE
XXXII TYDZIEŃ ZWYKŁY
Przeżywamy dzisiaj XXXII Niedzielę Zwykłą, a zarazem Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Zbiórką przed kościołem możemy wesprzeć prześladowanych chrześcijan na Bliskim
Wschodzie. „Bóg zapłać” za wspólną modlitwę i złożone ofiary.
Na godz. 16.15 zapraszamy na Nieszpory z pieśniami żałobnymi za zmarłych zalecanych i dusze w czyśćcu cierpiące.
„Gość Niedzielny” opisuje dramat prześladowanych chrześcijan, porusza problem krzyża we
Francji oraz opisuje ideał mocnego mężczyzny w postaci św. Józefa.
Polecamy także dwumiesięcznik „Misyjne Drogi” opisujący pracę misjonarzy pośród osób starszych. Zawiera także dodatek dla najmłodszych.
W poniedziałek o godz. o godz. 18.00 – Msza Św. zbiorowa o jedność naszej parafii. Intencje
można składać w zakrystii bezpośrednio przed Eucharystią.
W środę o godz. 17.30 – Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
W czwartek 23 listopada na godz. 16.30 zapraszamy dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Św. wraz z rodzicami na Mszę Św. z poświęceniem komunijnych Dróg do Nieba.
W piątek o godz. 19.00 w salce parafialnej zapraszamy na spotkanie młodzieżowe, na którym
II część cyklu o Meksyku i Guadalupe.
W sobotę 18 listopada na godz. 6.30 zapraszamy Przyjmujących kapliczki Matki Trzykroć Przedziwnej na modlitwę różańcową i Mszę Św. w ich intencji. Prosimy o przyniesienie kapliczek.
W sobotę o godz. 9.30 – spotkanie w kościele dla kandydatów na ministrantów.
W przyszłą niedzielę – kolekta na szczególne inwestycje parafialne.
Od 23 do 28 lipca 2018 r. organizowana jest pielgrzymka do północnych Włoch. W planie: Innsbruck, Padwa ze św. Antonim, Turyn – miejsce związane ze św. Janem Bosco oraz przechowywania relikwii Całunu Turyńskiego, Mediolan z relikwiami św. Karola Boromeusza, Trydent – miejsce soboru oraz wypoczynek nad Jeziorem Garda. Koszt 1200 zł. Zapisy i informacje u ks. Wojciecha. Ulotki informacyjne do pobrania spod chóru.
Jest nowa Księga Intencji na 2018 rok. Prosimy o zapisywanie intencji mszalnych w godzinach
urzędowania kancelarii parafialnej: w poniedziałki i środy od 16.00 do 17.00 oraz w piątki od 8.00
do 9.00. Obecny tydzień prosimy pozostawić obchodzącym jubileusze.
Bardzo prosimy, aby szczelnie zamykać drzwi kościoła, zarówno zewnętrzne, jak i wahadłowe.
Zapraszamy, aby zajmować przednie miejsca w ławkach. Kanały grzewcze umieszczone są z przodu świątyni, więc jest tu cieplej.
Szczęść Boże na nowy tydzień!

