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Przeżywamy dzisiaj XXXII Niedzielę Zwykłą. Modlitwą i ofiarą łączymy się z cierpiącymi chrze-
ścijanami w Sudanie. Możemy ich wesprzeć składając ofiarę do skarbonek wychodząc z kościoła.
Serdeczne „Bóg zapłać”. W przyszłą niedzielę prosimy o kolektę na szczególne inwestycje para-
fialne.

Na godz. 16.15 zapraszamy na Nieszpory z pieśniami żałobnymi za zmarłych zalecanych i du-
sze w czyśćcu cierpiące wraz z litanią za zmarłych.

W zakrystii  do nabycia „Gość Niedzielny”. Opisuje ludzi, którym zawdzięczamy niepodległość
i konkretny kształt naszej Ojczyzny. Opisuje także współczesnych męczenników, czyli chrześcijan
cierpiących za wiarę w Chrystusa.

Codziennie o godz. 17.30 zapraszamy na różaniec w intencji zmarłych zalecanych. W środę zo-
stanie dołączona do niego Modlitwa Rzymska Nowenny do MB Nieustającej Pomocy.

Z okazji Dnia Niepodległości zapraszamy serdecznie na  Mszę Św. w intencji naszej Ojczyzny
i Sprawujących władzę w poniedziałek o godz. 10.00.

W poniedziałek o godz. 17.00 rozświetlony Orszak św. Marcina wyruszy z Domu Kultury do na-
szej szkoły. Na każde dziecko z lampionem czeka słodki upominek. Dzięki środkom finansowym
zebranym w ubiegłym roku zorganizowano spotkanie wigilijne dla 40 osób, sfinansowano rehabi-
litację niepełnosprawnego dziecka, a uczniowie roznieśli 180 paczek z rogalem do chorych. W tym
roku również w godzinach południowych młodzież odwiedzi osoby chore z paczką od św. Marci-
na. Zapraszamy serdecznie!

Spotkanie formacyjne w ramach przygotowania do bierzmowania dla chłopców z klas 7 we wto-
rek o godzinie 18.45 w salce katechetycznej.

W środę o godz. 18.00 – Msza Św. zbiorowa o jedność naszej parafii. Intencje można składać
w zakrystii bezpośrednio przed Eucharystią.

Zapraszamy na Krąg Biblijny – w środę o godz. 18.40 na plebanii.

Młodzież zapraszamy na spotkanie, tym razem ze Słowem Bożym, w piątek o godzinie 19:00.

Wszystkich chętnych parafian, starszych i młodszych, którym zależy na intelektualnym rozwoju
i uzupełnieniu wiedzy religijnej, zapraszamy na katechezę dla dorosłych (tzw. kik, czyli Spotka-
nie przy katechizmie i kawie) w niedzielę, 17 listopada, o godzinie 18.00. Rozpoczniemy w tym
dniu cykl katechez poświęconych Eucharystii. Tematem najbliższej katechezy będzie przykazanie:
„Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”.

Ponownie informujemy, że w piątek 29 listopada odbędzie się dodatkowy odbiór odpadów zielo-
nych z nieruchomości zamieszkałych w ilości do 2 pojemników o pojemności do 120 litrów.

Szczęść Boże na nowy tydzień!


