
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA   (30. 10. 2022)  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś Rocznica Poświęcenia Kościoła dziękujemy Panu Bogu za dar tej świątyni i  za
wszystkich, którzy ją budowali i o nią dbali.

2. Od jutro zmiana godziny odprawiania Mszy Św. na tygodniu na godzinę 17.00.  

3. We wtorek Uroczystość Wszystkich Świętych, Msze Św. o godz. 7.00, 11.00 i o 14.00
połączonej z procesją na cmentarz i modlitwa różańcową za zmarłych. Na cmentarzu dziś
po Mszach Św. i we wtorek będzie można wesprzeć kwestę przeznaczona na utrzymanie
porządku na cmentarzu, wszystkim kwestującym i ofiarodawcom serdeczne Bóg zapłać.

4. W środę Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.   
Porządek Mszy Św. o godz. 7.00, 10.00 i 17.00 połączonej z Nieszporami za zmarłych.

5. Przez cały miesiąc odmawiać będziemy różaniec połączony z Wypominkami o godz.
16.30  W  środę  Nowenna  do  MB  Nieustającej  Pomocy  i  Św.  Anny  połączona  z
Wypominkami. W czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.00, o 16.30
Różaniec wypominkowy. W niedziele Różaniec o godz. 10.30.

6. W  tym  tygodniu  wypada  pierwszy  czwartek,  piątek  i  sobota  miesiąca.  Spowiedź
codziennie przed Mszą Św. W piątek Msza rano i popołudniu, do chorych pojedziemy od
godz.  8.00.  A  w  sobotę  zapraszamy  na  nabożeństwo  wynagradzające  Niepokalanemu
Sercu Maryi, od godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, Rozważanie a od
16.30 Różaniec z Wypominkami.

7. W  pierwszą  sobotę  miesiąca  zapraszamy  na  nabożeństwo  wynagradzające
Niepokalanemu Sercu  Maryi  ma godz.  16.00  wystawienie  Najświętszego  Sakramentu  
i medytacja o 16.30 różaniec połączony z wypominkami.
 
8. W przyszłą niedziele zmiana Tajemnic Różańcowych.

9. Dziękuje  rodzinom  z  Trzęsówki  za  sprzątanie  kościoła  i  zakupienie  chryzantem.  
W tym tygodniu prosimy o pomoc kolejne rodziny.

10. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim za sprzątanie cmentarza, za
zrozumienie  w tej  kwestii.  Serdeczne  Bóg zapłać  zwłaszcza  dla  Pana Grabarza,  Pana
Kościelnego  i  Pana  Andrzeja  Gul  za  koszenie  łąki.  Dziękuje  Panu  Markowi  Dańko  
i Bartkowi za porządki przy starym kościele.

11. Dziś,  przez  cały  tydzień i  w następną niedziele  będzie  można złożyć  podpis  pod
projektem przeciwko aborcji, potrzebny będzie numer PESEL.  
  
12.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej dziś w NIEDZIELI: Pytania o życie wieczne,
co dzieje się z człowiekiem w chwili śmierci?, czy zmarli mogą nas nawiedzać?, jak pomóc
tym, którzy odeszli?   W RYCERZU NIEPOKALANEJ kalendarz na nowy rok.


