XXVII Niedziela Zwykła – 08 października 2017 r.
Dzisiaj przeżywamy XVII Dzień Papieski pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Przed kościołem jest
zbiórka do puszek na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która wspiera dzieci i młodzież pochodzące
z ubogich rodzin.
Nabożeństwo różańcowe dzisiaj o godz. 16.00. Dzisiaj na nabożeństwie poświęcenie różańców dzieci IKomunijnych.
Przez cały październik zapraszamy na Nabożeństwa Różańcowe. W tygodniu o godz. 17.30, w soboty
o 7.30, w niedziele o godz. 16.00. Przypominamy, iż za pobożne odmówienie różańca można zyskać odpust
zupełny.
W poniedziałek o godz. 16.30 spotkanie Rodziny Radia Maryja, o godz. 17.00 spotkanie członków Żywego
Różańca w domu parafialnym.
W poniedziałek zapraszamy gimnazjalistów z klas III na spotkanie do salek katechetycznych. Na godz. 17.00
zapraszamy dziewczyny, a chłopców na godz. 18.30.
W poniedziałek, (9 października) o godz. 19.00 zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
We wtorek o godz. 19.00 katecheza uzupełniająca dla dorosłych.
Msza św. szkolna w czwartek o godz. 16.30.
Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych również w czwartek o godz. 19.30 w domu
katechetycznym.
W piątek (13 października) o godz. 18.00 Msza św. a następnie nabożeństwo różańcowe i procesja z figurą
MB Fatimskiej. W kancelarii parafialnej są świece i okapniki.
W sobotę (14 października) Dzień
o nauczycielach i wychowawcach.

Edukacji

Narodowej. Pamiętajmy w naszych modlitwach

Okazja do spowiedzi św. przed Mszą św. oraz w sobotę od godziny 16.00.
W sobotę, (14 października) Diecezjalna Pielgrzymka Członków Żywego Różańca do MB Pokornej
w Rudach. Msza Św. o godz. 11.00. Zapisy w kancelarii parafialnej.
Za tydzień, modlitewne spotkanie grupy małżeństw naszej parafii o godz. 16.30.
Parafia organizuje wyjazd na Jarmark Adwentowy do Salzburga połączony ze zwiedzaniem miasta. Termin:
01.12 – 03.12.2017. koszt: 350 zł. Zapisy prowadzone są do 3 listopada w kancelarii (przy zapisie wymagany
jest nr pesel i seria i nr dowodu osobistego oraz wpłata całej należności). Więcej informacji i plan wyjazdu
na plakacie w gablotkach.
Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego.
Za tydzień tzw. „kolekta specjalna”, przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Przygotowujemy się do
ogrzewania posadzkowego w kościele. Serdeczne „Bóg zapłać!” za składane ofiary. Przed kościołem
natomiast będzie zbiórka ofiar do puszek na MEKSYK.

