INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

XXVII TYDZIEŃ ZWYKŁY – KIERMASZ PARAFIALNY
Obchodzimy dzisiaj 115. rocznicę poświęcenia naszej świątyni, czyli KIERMASZ PARAFIALNY. Dziękujemy Bogu za wielki dar, jakim jest nasz kościół. Pamiętajmy o modlitwie za tych,
którzy go ufundowali, wybudowali i przez ponad wiek utrzymywali. Naszym zadaniem jest serdeczna troska o ten Boży Dom. Za wszelkie dobro „Bóg zapłać”. Również za dzisiejsze ofiary
przeznaczone na naszą świątynię. Po Mszy Św. można u ministrantów złożyć ofiarę na Caritas
diecezji i naszej parafii.
O godz. 16.15 – Uroczyste Nabożeństwo Różańcowe w intencji całej naszej parafii.
„Gość niedzielny” zawiera płytę z filmem Sprawa Chrystusa. To prawdziwa historia o dziennikarzu, który nie potrafił uwierzyć, a któremu przyszło zmierzyć się z największą tajemnicą chrześcijaństwa i własnym rozumem.
Z tyłu kościoła – kolejny numer naszego parafialnego informatora „Łezka”.
W tygodniu, codziennie oprócz soboty, zapraszamy na Nabożeństwo Różańcowe o godz. 17.15.
Zapraszamy grupy parafialne do prowadzenia różańca. W środę zostanie połączony z Nowenną do
MB Nieustającej Pomocy.
W czwartek różaniec poprowadzą dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Św. Podczas
nabożeństwa rodzice wręczą swojemu dziecku poświęcone różańce komunijne. Różańce można
nabyć w zakrystii w czwartek od godz. 16.45.
W piątek o godz. 19.00 – spotkanie młodzieżowe w salce parafialnej.
W sobotę o godz. 17.00 zapraszamy na ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie, które poprowadzi Grupa Pomarańczowa. W intencjach fatimskich zostanie również odprawiona Msza Św.
o godz. 18.00. Po nabożeństwie zapraszamy pielgrzymów na spotkanie do salki parafialnej.
W przyszłą sobotę odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka Róż Różańcowych do Rud. Rozpoczęcie o godz. 10.00. Osoby, które chciałyby skorzystać z przewozu proszone są o zgłoszenie się do
środy w zakrystii. Szczegóły na plakacie.
Przypominamy o konieczności zapisów na nauki przedmałżeńskie, które zostaną przeprowadzone w naszej parafii w sobotę 20 października.
Dzisiaj po Mszy Św. wieczornej ok. godz. 18.00 zapraszamy na plebanię na katechezę dla dorosłych, czyli Spotkanie przy katechizmie i kawie (kik).
W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy XVIII Dzień Papieski, w którym ofiarą możemy wesprzeć tzw. Dzieło Nowego Tysiąclecia, czyli młodych zdolnych ludzi pochodzących z ubogich
rodzin.
Niech wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej
i naszej patronki św. Marii Magdaleny
wyprasza nam potrzebne łaski w nowym tygodniu!

