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Kalendarz liturgiczny: 

sobota - Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. 

 

Dziś liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża. 

W Katedrze Wawelskiej podczas Mszy św.,nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore           

Pennacchio w imieniu Ojca Świętego Franciszka na ramiona Księdza Arcybiskupa Marka           

Jędraszewskiego nałoży paliusz, który Metropolita Krakowski otrzymał z rąk Papieża          

w Uroczystość Świętych Piotra i Pawła 29 czerwca 2017 roku w Watykanie. 

Paliusz zostaje nałożony na ramiona Arcybiskupa na znak udziału w misji Jezusa,            

Dobrego Pasterza. Polecamy Naszego Metropolitę modlitwom wiernych. 

Msza św. dziękczynna za posługę w Archidiecezji Krakowskiej Ks. Biskupa Grzegorza           

Rysia będzie sprawowana we wtorek 24 X o g.18.00 w Bazylice Mariackiej w Krakowie.              

Prośmy o obfitość Bożych łask dla nowego Metropolity Archidiecezji Łódzkiej. 

Wspólnota Parafii p.w. Świętej Rodziny w Balicach wyraża wdzięczność naszym          

Parafianom za ofiarę na budowę kościoła złożoną w minioną niedzielę. Zebrano 4.753 zł.  

Spotkanie kandydatów do sakramentu bierzmowania we wtorek, kl.II Gimnazjum         

g.19.00, kl.III g.19.30. 

Zmiana tajemnic różańcowych we środę po Mszy św. wieczornej. 

Przez dwie kolejne niedziele /tj. 29 X i 5 XI br./odbywać się będzie zbiórka podpisów               

pod obywatelskim projektem ustawy, który ma na celu zatrzymanie zabijania chorych           

nienarodzonych dzieci. Podpisać się pod nim może każdy, kto ukończył 18 rok życia. Ważne,              

by posiadać przy sobie dowód tożsamości. 

Zapraszamy wszystkich chętnych na czuwanie do Częstochowy z 4/5 listopada          

organizowane przez S.Consolatę. Wyjazd 4 XI o g.12.00 z parkingu przy kościele.Koszt 45 zł.              

Zapisy u S.Barbary w zakrystii. 

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

w godzinach urzędowania. 

Za zmarłych wypominanych modlimy się codziennie w pierwszym tygodniu listopada          

przed Mszą św. wieczorną wraz z Koronką do Bożego Miłosierdzia. 

Za zmarłych wypominanych w wypominkach rocznych modlimy się w ostatnią          

niedzielę każdego miesiąca przed każdą Mszą św., jak również w każdą drugą sobotę miesiąca              

odprawiamy Mszę św. w ich intencji. 
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