Ogłoszenia parafialne
XXXII Niedziela Zwykła
10 listopada 2019
1. Obchodzimy dzisiaj XI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Z tej okazji jest
przeprowadzona przed kościołami zbiórka ofiar do puszek na wsparcie chrześcijan
zamieszkujących najmłodsze państwo świata – Sudan Południowy. Tam cierpienie ma twarz
milionów umierających z głodu naszych braci i sióstr. To twarz ludzi, którzy nieustannie obawiają się
o swoje życie na skutek trwających wewnątrz kraju konfliktów zbrojnych. Naszą modlitwą i
wsparciem materialnym pomóżmy im przetrwać i zachować nadzieję na lepsze jutro (plakat akcji)
2. Zapraszamy na różaniec z wypominkami:
dzisiaj o godz. 17.00,
a w dni powszednie o godz. 18.00.
3. W poniedziałek, 11 listopada, przypada 101 rocznica odzyskania Niepodległości przez
Polskę. Zapraszamy na Mszę św. w intencji Ojczyzny o godz. 9.00, by dziękować Bogu za
wolną Polskę i prosić o błogosławieństwo dla wszystkich Polaków. Módlmy się, abyśmy
wyróżniali się miłością i sprawiedliwością, uczciwością i ofiarnością, a także szacunkiem do
Polski – Ojczyzny naszej. Modlitwą otoczmy również wszystkich, którzy przez ponad tysiąc
lat naszą Ojczyznę tworzyli, którzy jej bronili i oddali życie w walce o niepodległość.
4. W poniedziałek i środę biuro parafialne będzie nieczynne!
5. Zapraszamy na modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia codziennie od poniedziałku do
piątku o godz. 15.00.
6. Msza św. zbiorowa za zmarłych w czwartek o godz. 18.30. Kartki z imionami zmarłych można
składać w zakrystii lub w biurze parafialnym.
7. Diecezjalne spotkanie Wspólnoty Krwi Chrystusa odbędzie się w naszym kościele, w sobotę
od godz. 11.00. W programie Msza św., adoracja Najświętszego Sakramentu i agapa. Zapraszamy
do uczestnictwa i wspólnej modlitwy!
8. Zapraszamy na Mszę św. w intencji naszej Ojczyzny - o Boże błogosławieństwo przez
wstawiennictwo św. Jana Pawła II, w sobotę, o godz. 18.30.
9. Dom Opieki „Złota Jesień” na Zaspie zaprasza w sobotę o godz. 10.00, na wykład
„LECZENIE ZAĆMY”. Wstęp wolny.
10. W zakrystii można nabyć prasę katolicką: „Gość Niedzielny”.
11. W ubiegłym tygodniu z naszej Wspólnoty Parafialnej odeszli do wieczności:
- śp. Władysław Bugiera, l.86, z ul. Pomorskiej 22 D oraz
- śp. Andrzej Grelak, l. 70, z ul. Gospody 15 D.
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