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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  dzisiaj  ofiary przeznaczone  na  szczególne
inwestycje parafialne.
W ten szczególny dzień naszej modlitwie towarzyszy swoim śpiewem pochodzący z Ukrainy  zespół „Zbrucz”.
Z tyłu kościoła rozprowadzają swoje płyty oraz pamiątki. W ten sposób chcą wspomóc dzieci rodziców będących na
wojnie w Donbasie.

Już dzisiaj zapowiadamy także akcję, tzw.  „tytę miłosierdzia”. W pierwszą niedzielę adwentu chętni będą mogli
z kościoła zabrać pustą torbę, którą napełnioną podarunkami i produktami żywnościowymi przyniesiemy do kościoła
w trzecią niedzielę adwentu. Szczegóły akcji zostaną podane w późniejszym terminie.

Dzisiaj na godz. 16.15 zapraszamy na nieszpory z pieśniami żałobnymi za dusze w czyśćcu cierpiące oraz polecane
w wypominkach. Nieszpory te zakończą naszą listopadową modlitwę za zmarłych zalecanych.

„Gość Niedzielny” do nabycia w zakrystii. W nim m. in. o orędziu papieża na Światowy Dzień Ubogich oraz
o tym, dlaczego Anioł Stróż nie ochronił o. Pio.

Przyjmujących  w  domach  kapliczki  Matki  Trzykroć  Przedziwnej zapraszamy  na  Mszę  Św.  w  ich  intencji
w poniedziałek o godz. 18.00. O godz. 17.30 – różaniec prowadzony przez wspólnotę.

Spotkanie formacyjne w ramach przygotowania do bierzmowania w salce parafialnej:
 dla chłopców z klas 8 – w poniedziałek o godz. 18.45
 dla dziewczyn z klas 7 – we wtorek o godz. 18.45.

W środę o godz. 17.30 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

W czwartek 21 listopada przypada  23 rocznica śmierci ks. prob. Józefa Hanuska.  Zapraszamy na Mszę Św.
o godz. 7.00.

Młodzież zapraszamy na spotkanie w salce parafialnej w piątek o godz. 19.00.

Jakim Królem jest Jezus i co mówi nam o swoim Królestwie? – to pytania, na które będziemy szukać odpowiedzi
razem  z  dziećmi  na  Szkółce  Sobotniej.  Zapraszamy  najstarszych  przedszkolaków  oraz  uczniów  klas  1-3  na
spotkanie w sobotę o godz. 11.00. Mile widziana również młodzież i dorośli, których zachęcamy do współpracy
w prowadzeniu tego wydarzenia.

Wspólnoty posługujące do Mszy Św.: szafarzy Najświętszego Sakramentu, Liturgiczną Służbę Ołtarza, Scholę
i Chór Parafialny zapraszamy w niedzielę na Mszę św. w ich intencji o godz. 11:00. Podczas wspólnej modlitwy
będziemy  świadkami  odnowienia  przyrzeczeń  ministranckich.  Wszystkich  ministrantów  i  lektorów  oraz  ich
rodziców  i  rodzeństwo  zapraszamy  na  spotkanie  przy  ciastku  do  salki  parafialnej
o godz. 15.00.

Zachęcamy do udziału w pielgrzymkach parafialnych do Francji i do Medjugorie. Szczegóły na programach z tyłu
kościoła.  Spotkanie informacyjne z przedstawicielem biura podróży w sprawie pielgrzymki do Medjugorie, która
będzie miała miejsce od 20 do 28 czerwca 2020 r., odbędzie się w czwartek o godz. 18.45 w salce parafialnej. Osoby
zdecydowane na wyjazd prosimy o wpłacenie zaliczki w wysokości 770 zł.

Koncert  jesienny odbędzie  się  na  sali  widowiskowej  Domu  Kultury  w  piątek  22  listopada  o  godz.  18.00.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

Szczęść Boże na nowy tydzień!


