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Ogłoszenia Parafialne 

Rok B, XXXI Tydzień Okresu Zwykłego 

2018-11-04 

 

Kalendarz liturgiczny: 

piątek - rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, 

sobota - wsp. św. Leona Wielkiego,papieża i doktora Kościoła. 

 

Dziś na Mszy św. o g.11.00 dzieci przygotowujące się do I Komunii św. otrzymają              

poświęcone modlitewniki. 

Msza św. w intencji wypominanych w wypominkach rocznych w sobotę o g.18.00. 

Wypominki za zmarłych przyjmujemy w zakrystii po Mszach św. oraz w kancelarii            

w godzinach urzędowania. 

Składam serdeczne podziękowanie P.Mirosławowi Kapuście za montaż instalacji        

nagłaśniającej na czas Mszy św. w Uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu           

parafialnym, a Panom z Rady Parafialnej za pomoc w oprawie technicznej tejże liturgii. 

Siostry Pallotynki zapraszają Czcigodnych Parafian na modlitewne dziękczynne        

czuwanie za dar wolności naszej Ojczyzny,które odbędzie się na Jasnej Górze 10/11 XI 2018 r. 

Zgromadzeni w dniu wielkiego Narodowego Jubileuszu u stóp naszej Matki i Królowej            

w jasnogórskim wieczerniku prosić będziemy: „ racz wysłuchać wołania narodu, którego imię            

Polska”. 

Wyjazd autokarem 10 XI o g.12.00 z parkingu. Koszt 50 zł. Zapisy i szczegóły              

organizacyjne w zakrystii. 

W niedzielę Narodowe Święto Niepodległości. Pamiętajmy o patriotycznym        

geście wywieszenia flagi państwowej. 

Msza św. w intencji Ojczyzny i wszystkich mieszkańców naszej Parafii, którzy oddali            

swe życie walcząc o wolną i niepodległą Polskę w  niedzielę 11 listopada o g.11.00. 

Przed Mszą św. koncert chopinowski w wykonaniu naszych wirtuozów z Islandii. Po            

Mszy św. w ogrodzie przy plebanii posadzimy dąb - pamiątkę obchodów uroczystości 100 -              

lecia odzyskania niepodległości.  

Dziękujemy P.Markowi Gurgulowi za ufundowanie tegoż drzewa. 

S.Sara wraz z Siostrami składa serdeczne “Bóg zapłać” za ofiary na rzecz prowadzonych             

ośrodków dla dzieci niewidomych w Indiach i Rwandzie. Zebrano 5.613 zł 18 gr. 

 

Intencje pogrzebowe: 

poniedziałek g.7.00 + Małgorzata Kowalska 

wtorek g.7.00 + Małgorzata Kowalska 
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