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Ogłoszenia Parafialne
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Kalendarz liturgiczny:

wtorek - święto św. Andrzeja,apostoła,

piątek - wsp. św. Franciszka Ksawerego,prezbitera,

sobota - wsp.św. Barbary,dziewicy i męczennicy.

Rozpoczynamy święty czas Adwentu, zadbajmy, aby był to czas naszego duchowego

odrodzenia i przygotowania do świąt narodzenia Zbawiciela. Już dziś zachęcamy wszystkich

do udziału w Roratach, które będziemy odprawiać w dni powszednie codziennie o g. 18.00.

Szczególnie zapraszamy dzieci przygotowujące się do I spowiedzi i Komunii św., które

8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP otrzymają poświęcone medaliki.

Pamiętajmy w tym czasie o wsparciu potrzebujących, choćby przez zakup świec Caritas

- które będą do nabycia u Pań z Grupy Charytatywnej, jak również opłatków na stół wigilijny,

które zostaną uroczyście poświęcone w kościele.

We środę zmiana tajemnic różańcowych. O g.17.30 wystawienie Najświętszego

Sakramentu i wspólny Różaniec. O g.18.00 Msza św. w intencji Róż Różańcowych.

Kancelaria parafialna czynna w g. 16.00 - 17.00.

W I czwartek miesiąca na Mszy św. o g.18.00 modlimy się o powołania kapłańskie

i zakonne z naszej wspólnoty parafialnej.

W I piątek miesiąca spowiedź św. rano od g.6.30, po południu od g.16.30. Msza św.

w  intencji   Straży   Honorowej   NSPJ  o   g.18.00. 
 Wyjazd   do   chorych   od g.9.00, do chorych ze Świątnik od g.11.00.

W I sobotę miesiąca o g.17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu, Różaniec,

Adoracja i Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP.

Dziś przed naszym kościołem kwesta Stowarzyszenia Charytatywnego DOBROSŁAW

z Lublina na rzecz Karolinki , która cierpi na zaburzenia neurologiczne. Dzieckiem opiekuje

się tylko babcia i prosi o pomoc w kosztownym leczeniu i rehabilitacji.

Intencje pogrzebowe:

poniedziałek g.7.00 + Ryszard Madej

wtorek g.7.00 + Ryszard Madej

środa g.7.00  + Ryszard Madej

czwartek g.7.00 + Stefania Czort

piątek g.7.00 + Stefania Czort

sobota g.7.00 + Stefania Czort
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