OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
29 NIEDZIELA ZWYKŁA 17. 10. 2021
1. MIESIĄC RÓŻAŃCOWY – serdecznie zapraszamy na nabożeństwa
różańcowe – w niedzielę na g. 17.00, w dni powszednie na g. 17.30 a dzieci
we wtorki i w czwartki na g. 16.45.
2. ADORACJA NS – w środę po Mszy św. wieczornej Godzina z Jezusem - ze
szczególną modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała oraz w czwartek od g. 15.00.
3. KALENDARZ LITURGICZNY:
 W poniedziałek – św. św. Łukasza, Ewangelisty – święto Służby Zdrowia
 W piątek – wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża
4. NABOŻEŃSTWO ku czci św. Rity – w piątek po Mszy św. wieczornej.
5. NIEDZIELA MISYJNA – w przyszłą niedzielę rozpocznie się Tydzień
Misyjny – modlitwy i wsparcia materialnego (poprzez puszki) dzieła misji –
ewangelizacji świata przez kapłanów, osoby konsekrowane i świeckie.
6. MIESIĄC LISTOPAD – to czas szczególnej pamięci modlitewnej za naszych
drogich zmarłych. Kartki na wspólnotowe Msze św. oraz na wypominki są
wyłożone na stoliku pod chórem, w zakrystii i kancelarii.
7. DZIEŃ PAPIESKI – w poprzednią niedzielę zebrano na Fundację Dzieło
Nowego Tysiąclecia 2424 zł. Dziękujemy Wiernym za złożone ofiary a także
młodzieży ze SP nr 3 z s. Paulą oraz Caritas Parafialnej za zaangażowanie.
Bóg zapłać!
10. OGRZEWANIE KOŚCIOŁA – dziś druga zbiórka ofiar do puszek na
zbliżający się sezon grzewczy. Serdecznie dziękujemy za wszelkie wsparcie.
Bóg zapłać!
11. PROBLEMY Z MATEMATYKĄ – rodziny w trudnej sytuacji materialnej,
w której są problemy z matematyką u dziecka i potrzebują pomocy – pojawia
się szansa skorzystania z korepetycji. Dotyczy klas od VI do VIII oraz
młodzieży ze szkoły ponadpodstawowej. Informacje szczegółowe – kontakt
telefoniczny z nauczycielami – są podane w gablotach.
 W Gościu Niedzielnym m.in.:
- O św. Maksymilianie w 50 r. beatyfikacji,
- O czterech prawach życia duchowego wg ks. F. Blachnickiego,
- O pomocy migrantom na granicy przez Caritas i tamtejsze parafie,
 Kronika żałobna – zmarli śp.:
+ Mieczysław Puchała, lat 70, z Ruska
+ Piotr Rydzkowski, lat 65, z ul. Flisackiej
+ Dorota Kohls, lat 88, z ul. Morskiej
+ Anna Chmielarz - Chmielewska, lat 60, z ul. Rzemieślniczej
+ Jerzy Taciak, lat 86, z ul. Rynkowej
Dobry Jezu…

