
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 
 (23. 10. 2022)  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.Dziś Niedziela Misyjna rozpoczynająca tydzień modlitw za misję. Tą intencje będziemy
omadlać w czasie różańca.

2.Przez  cały  tydzień  o  godz.  17.30  Nabożeństwo  Różańcowe,  w  środy  połączone  
z  Nowenną,  w  czwartki  adoracja  Najświętszego  Sakramentu  w  ciszy  od  godz.  17.00
Różaniec  o  17.30.  Msza  Święta  o  godz.  18.00.  W niedzielę  nabożeństwo Różańcowe  
o godz. 10.30.

3. Zbliża  się  listopad  czas  modlitwy  za  naszych  bliskich  zmarłych.  Przez  cały  miesiąc
odmawiać będziemy różaniec połączony z Wypominkami. Kartki na wypominki prosimy
przynieść do zakrystii lub przekazać księżom. Konkretną pomocą duszą czyśćcowym jest
ofiarowanie im odpustów, aby je zyskać trzeba przyjąć komunie św. i spełnić określone
warunki, dlatego zachęcamy do spowiedzi, można skorzystać przez cały tydzień przed
Mszą Św. i w czasie różańca. Warto skorzystać! także przez tych, którzy robią pierwsze
piątki nie ma, co czekać na piątkową spowiedź. Bardzo prosimy o segregowanie śmieci
na cmentarzu, Można skorzystać z wystawionej w tym celu przyczepy, przeznaczonej na
odpady naturalne. W następną niedziele (30.10) i w Uroczystość Wszystkich Świętych
(01.11) będzie przeprowadzona kwesta na cmentarzu na utrzymanie cmentarza. 

4. Dziękuje  rodzinom z  Trzęsówki  za  sprzątanie  kościoła  i  ubieranie  kwiatami.  W tym
tygodniu  prosimy  o  pomoc  kolejne  rodziny.  Podczas  zbiórki  na  stypendia  na  Żywy
pomnik  Jana  Pawła  II  zebraliśmy  2140  zł,  bardzo  dziękuje  za  ofiary  które  zostały
przekazane.

5.Wszystkim solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wszystkiego, co najlepsze,  
a naszą modlitewną pamięcią w sposób szczególny otaczamy Drogiego nam wszystkim 
Ks. Prałata:

Księże Prałacie, Księże Tadeuszu, Czcigodny Solenizancie, 
pragniemy Ci życzyć przede wszystkim zdrowia, błogosławieństwa Bożego i Matczynej opieki

oraz tego, aby w dalszej posłudze duszpasterskiej w naszej parafii zawsze towarzyszyły Ci
świętość, gorliwość i poświęcenie, abyś był silny mocą miłości, mocą wiary, tej wiary, 

którą ofiarował nam Jezus Chrystus. Szczęść Boże! 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji Ks. Prałata w piątek na Msze Św.

6.  Zachęcamy do czytani a prasy katolickiej , dziś w Niedzieli m. in.:   Co zrobiliśmy ze
światem powierzonym nam przez Boga? Czy Kościół może istnieć bez struktur?  
W zakrystii można nabyć Kalendarz Rolniczy po 25 zł.

7. Za tydzień Rocznica poświęcenia Kościoła.


