INFORMACJE DUSZPASTERSKIE
XXXI TYDZIEŃ ZWYKŁY
Przeżywamy dzisiaj XXXI Niedzielę Zwykłą. „Bóg zapłać” za wspólną modlitwę i złożone
ofiary.
Na godz. 16.15 zapraszamy na Nieszpory z pieśniami żałobnymi i litanią za zmarłych zalecanych oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Codziennie o godz. 17.30 zapraszamy na różaniec za zmarłych zalecanych. Wypominki można
składać w zakrystii. W środę do różańca dołączymy Modlitwę Rzymską Nowenny do MB Nieustającej Pomocy.
„Gość Niedzielny” dostępny jest w zakrystii. W nim została opisana Wspólnota GROM, której
5-lecie powstania niedawno przeżywaliśmy.
W czwartek o godz. 16.30 zapraszamy na Mszę Św. przygotowujących się do Sakramentu
Bierzmowania z wszystkich klas od 6 SP do 3 Gm.
O godz. 19.00 – spotkanie młodzieżowe w salce parafialnej.
W przyszłą niedzielę 11 listopada obchodzić będziemy 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Na godz. 11.00 zapraszamy na Mszę Św. o pokój i błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny
i Sprawujących władzę w naszym państwie i mieście.
W niedzielę o godz 17.00 rozświetlony korowód wyruszy z MOKSiR-u do naszej szkoły. Dyrekcja i Rada Rodziców oraz Zarząd Osiedla zapraszają na Festyn św. Marcina. Na nim m.in. rogaliki, grochówka i ziemniaki z grilla. Na festynie rozstrzygnięty zostanie konkurs na najpiękniejszy
lampion. Dzięki zebranym środkom finansowym – wzorem św. Marcina – udzielana jest pomoc
potrzebującym: organizowany jest opłatek i wspierani są chorzy. W niedzielę w godzinach południowych młodzież odwiedzi osoby chore z paczką od św. Marcina.
W niedzielę 18 listopada zapraszamy do salki parafialnej na godz. 15.00 na spotkanie po pielgrzymce do Ziemi Świętej z prezentacją filmu oraz przedstawieniem propozycji przyszłorocznej
pielgrzymki do Fatimy i Portugalii. O szczegółach czerwcowej pielgrzymki do Fatimy poinformujemy już w przyszłą niedzielę.
Jest nowa Księga Intencji na 2019 rok. Wyjątkowo w tym tygodniu zapraszamy do kancelarii parafialnej w poniedziałek i wtorek w godz. od 16.00 do 17.00. W piątek kancelaria będzie nieczynna.
W tym tygodniu odeszli od nas do wieczności: śp. Józefa Ułanowska i śp. ks. Piotr Lewandowski.
O terminie pogrzebu ks. Piotra w rodzinnej parafii w Gliwicach i o Mszy Św. w jego intencji w naszej
parafii poinformujemy w przyszłą niedzielę. Wieczny odpoczynek, racz im dać, Panie...
Szczęść Boże na nowy tydzień!

