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Zgodnie z wolą pap. Franciszka, w dzisiejszą XXXIII Niedzielę Zwykłą obchodzimy  Światowy
Dzień Ubogich. Zwróćmy baczniejszą uwagę na ludzi wokół nas, którzy mogą potrzebować naszej
pomocy. Nie będąc naiwnymi w udzielaniu pomocy, miejmy jednak serca otwarte i miłosierne. Przy
wyjściu z kościoła można u ministrantów złożyć ofiarę na ubogich.
„Bóg zapłać” za  złożone  przez  Was  ofiary  przeznaczone  na  szczególne  inwestycje  parafialne.
W przyszłym tygodniu – kolekta na opał.

Dzisiaj na godz. 15.00 zapraszamy do salki parafialnej na  spotkanie po pielgrzymce do Ziemi
Świętej i przed pielgrzymką do Fatimy i Portugalii z prezentacją filmu oraz omówieniem przy-
szłorocznej pielgrzymki. Pielgrzymkę samolotowo-autokarową planujemy od 3 do 9 czerwca. Plan
pielgrzymki znajduje się w gablocie parafialnej oraz z tyłu kościoła. Koszt: 2975 zł + 100 Eu.  Dzi-
siaj rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń. Jesteśmy zobowiązani do zebrania pełnej listy i wpłace-
nia zaliczki do końca listopada. Jest to związane z rezerwacją biletów samolotowych. Serdecznie za-
praszamy!

Dzisiaj na godz. 16.15 zapraszamy nieszpory w pieśniami żałobnymi za dusze w czyśćcu cierpią-
ce oraz polecane w wypominkach. Nieszpory te zakończą naszą listopadową modlitwę za zmar-
łych zalecanych.

„Gość Niedzielny” do nabycia w zakrystii.  W zakrystii  także do nabycia poświęcone  opłatki,
świąteczne kartki i lampiony roratnie. Z tyłu kościoła – kolejny numer naszego informatora Łezka.

W środę 21 listopada przypada 22. rocznica śmierci ks. proboszcza Józefa Hanuska. Zaprasza-
my na Mszę Św. o godz. 7.00.
W środę o godz. 17.30 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Uroczystość Chrystusa Króla. W związku z patronalnym
świętem na godz. 11.00 zapraszamy na Mszę Św. w intencji wszystkich posługujących podczas li-
turgii – szafarzy, ministrantów, chóru parafialnego i scholi.

W tym tygodniu wyjątkowo kancelaria parafialna nie będzie czynna w piątek. Zapraszamy we
wtorek w godz. od 16.00 do 17.00. Sprawy ślubne w czwartek o godz. 18.30.

Proszono nas o przekazanie następujących zaproszeń:

 Stowarzyszenie  Błękitna Atmosfera zaprasza na spotkanie dotyczące dofinansowania rzą-
dowego programu „Czyste Powietrze” do pomp ciepła oraz paneli fotowoltanicznych, ter-
momodernizacji budynków, wymiany okien itp. Spotkanie odbędzie się we wtorek o godz.
17.00 w Szkole Podstawowej.

 5 grudnia od godz. 8.00 w naszym Ośrodku Zdrowia odbędą się  badania USG Doppler
przepływów szyjnych i kończyn dolnych, tarczycy, nerek, płuc, stawów, piersi oraz echo
serca. Wszystkie badania z opisem lekarza radiologa. Koszt jednego badania: 55 zł.

Szczęść Boże na nowy tydzień!


