Ogłoszenia Parafialne
17 – 24 X 2021
1. Trwa październik, miesiąc Różańca. Zapraszam codziennie wszystkich Parafian do
udziału we Mszy Św. i nabożeństwie różańcowym: w niedzielę różaniec po Mszy św. o g.
15.30; w dni powszednie po Mszy o g. 17.30 a w środy po Liturgii porannej. Ponadto
zapraszam dzieci na różaniec specjalnie dla nich we wtorki i piątki na g. 16.30. Wszystkich
przygotowujących się do Bierzmowania także proszę chociaż o jedną obecność na różańcu w
każdym tygodniu. Pamiętajmy, że o codzienny różaniec prosiła we Fatimie sama Matka Boża.
W miesiącu październiku i do końca oktawy Wszystkich Świętych Mszę św. w środę
o godz. 8.00 (jak w roku ubiegłym) poprzedzać będzie wspólny śpiew Godzinek, ku czci
NMP, na który również serdecznie zapraszam wszystkich czcicieli Matki Bożej.
2. Braci Towarzystwa Świętego Wojciecha zapraszam na wspólną modlitwę i spotkanie po
Różańcu na plebanii, nie 23 października w sobotę, jak pierwotnie było to planowane, ale
25 października w poniedziałek, gdy przypadać będzie Święto Przeniesienia Relikwii Św.
Męczennika. Zapraszam też wszystkich, którzy do Wspólnoty Braci chcieliby się przyłączyć.
3. Na klęcznikach wyłożone zostały wymienianki. Wypełnione wymienianki możemy składać
wraz z dobrowolną ofiarą w zakrystii lub w biurze parafialnym. Nie wrzucajmy natomiast
wymienianek do koszyka ze składką. Proszę o wyraźne wypisywanie nazwisk osób Zmarłych
literami drukowanymi oraz zaznaczenie, czy mają to być wymienianki roczne – krótsze (na
cały kolejny rok), czy jednorazowe, obszerniejsze (odczytywane w tegorocznej odpustowej
oktawie uroczystości Wszystkich Świętych; pomiędzy 1 a 8 listopada). Przy wymieniankach
jednorazowych także proszę o kontakt dla ustalenia terminu – dnia wspólnej modlitwy.
4. W związku z pojawieniem się potwierdzonych pojedynczych zachorowań na COVID-19 w
naszym mieście (w ostatnich dniach także w naszej Szkole Podstawowej), tym bardziej proszę
o obowiązujące nadal zasłonięcie twarzy, wszystkie osoby przebywające wewnątrz kościoła.
Dopóki pogoda na to pozwala, zachęcam też do udziału w Liturgii na powietrzu.
5. Tydzień temu podczas Niedzieli Papieskiej zebraliśmy do puszek na stypendia dla ubogiej
i zdolnej młodzieży i przekazaliśmy na konto Fundacji już w miniony poniedziałek ogółem
1.138,84 zł. Bóg zapłać za wszelkie złożone na ten cel ofiary! Dziękuję też kandydatom do
Bierzmowania, którzy w tę zbiórkę się zaangażowali.
6. W naszej Wspólnocie pożegnaliśmy w minionym tygodniu Śp. Sylwestra Zakan, Helenę
Pikos, Lesława Mazurkiewicza oraz Wiesława Chojnackiego. Śp. Zmarłych oraz naszych
Bliskich, którzy odeszli już do Wieczności, polećmy wspólnie Bożemu Miłosierdziu…
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