OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
30 NIEDZIELA ZWYKŁA – misyjna – 24. 10. 2021
1. ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY – dzisiejszą niedzielą rozpoczyna się w Kościele Powszechnym Tydzień Misyjny – dni poświęcone szczególnej modlitwie w
intencji wszystkich misjonarzy, w intencji wiernych, którym posługują oraz dzieł,
które prowadzą a także w intencji przyjaciół misji. Dziś można wesprzeć swoją
ofiarą (poprzez puszki przy wyjściu z kościoła) dzieła prowadzone przez misjonarzy. W ich imieniu – za wszelkie wsparcie - Bóg zapłać!
2. MIESIĄC RÓŻAŃCOWY – serdecznie zapraszamy na nabożeństwa różańcowe –
w niedzielę na g. 17.00, w dni powszednie na g. 17.30 a dzieci zapraszamy we
wtorki i w czwartki na g. 16.45.
3. ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU:
 Godzina z Jezusem - w środę po Mszy św. wieczornej
 Czwartek - od g. 15.00 (rozpoczęcie Koronką do MB).
4. ŚWIĘTO św. Ap. SZYMONA I JUDY TADEUSZA – wypada w czwartek.
5. 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 w kancelarii.
6. SPRZĄTANIE GROBÓW – w czwartek wolontariusze pragną pomóc osobom
starszym czy chorym w sprzątaniu grobów – od g. 15.00 przy kościele św. Gertrudy.
7. OGRZEWANIE KOŚCIOŁA – Serdecznie dziękujemy Wiernym za złożone w
ub. niedzielę ofiary na opał w wysokości 3777 zł. Bóg zapłać!
8. CENACOLO – to szczególna wspólnota mężczyzn, którzy po doświadczeniu
osobistego nawrócenia, wyjścia z różnych zniewoleń poświęcili się służbie młodym
ludziom w wyzwoleniu z przeróżnych form osobistego zagubienia. W przyszłą
niedzielę podzielą się swoim doświadczeniem działania łaski Bożej w ich życiu a
także pokażą swoje rękodzieła, które też będzie można nabyć, by wesprzeć to
wyjątkowe i szlachetne Dzieło.
9. DIECEZJALNE STUDIUM FORMACJI ŚWIECKICH – 3 weekendy w ciągu
roku w Koszalinie (CEF) – termin zgłoszeń kandydatów mija 10 listopada. Osoby
zainteresowane pogłębieniem swojej wiary oraz otwarte i pragnące bardziej zaangażować się przy parafii prosimy o kontakt z o. Proboszczem (Tel. 697 056 855).
 W Gościu Niedzielnym m.in.:
- Czym liturgia różni się od zwykłej modlitwy?
- Papież uśmiechu Jan Paweł I – wkrótce błogosławionym…
- Uzależnienie od portali społecznościowych – prowadzi do depresji…
- O coraz bardziej chorej Unii Europejskiej…
 Kronika żałobna – zmarli śp.:
+ Andrzej Gatkowicz, lat 59, z Al. Wojska Polskiego,
+ Wanda Broczkowska, lat 105, ze Słupska – wcześniej z ul. Żeromskiego Dobry Jezu

