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Ogłoszenia Parafialne

XXIX Tydzień Okresu Zwykłego

2021-10-17

Kalendarz liturgiczny:

poniedziałek - Święto św. Łukasza,ewangelisty,

środa - Uroczystość św. Jana Kantego,prezbitera,patrona miasta

Krakowa,

piątek - Uroczystość św. Jana Pawła II,papieża.

Nabożeństwo różańcowe o g.15.30, które w tygodniu odprawiamy o g.17.30.

Spotkania dziewcząt, które chcą śpiewać w scholi parafialnej odbywają się w niedzielę

o g.10.00 w salce przy plebanii.

Przed nami pierwsze dni listopada i związane z nimi Uroczystość Wszystkich Świętych

i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Pamiętajmy o uporządkowaniu grobów, gdyż

dbanie o miejsce spoczynku naszych bliskich jest jednym z uczynków miłosierdzia.

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

w godzinach urzędowania/środa g.16.00 - 17.00, sobota g.8.00 - 9.00/

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.

“Bóg zapłać” ofiarodawcom, którzy wsparli fundusz stypendialny “Dzieło Nowego

Tysiąclecia”. Zebrano  2.906 zł.

“Bóg zapłać” za złożone w minioną niedzielę ofiary, które przeznaczymy na pokrycie

kosztów wykonanej modernizacji ogrzewania i posadzki w naszej świątyni. Zebrano 19.160 zł.

“Bóg zapłać” jednej z piaszczańskich rodzin, która złożyła ofiarę na wstępne prace

konserwatorskie organów.

W przyszłą niedzielę wolontariusze Domowego Hospicjum Królowej Apostołów

z Kurdwanowa, które niesie pomoc również chorym w naszej Parafii, będą zbierać datki do

puszek. Hospicjum z Kurdwanowa sprawuje bezpłatną opiekę nad nieuleczalnie chorymi

w ich domach. Udzielana przez hospicjum pomoc całkowicie uzależniona jest od ludzi dobrej

woli. Serdecznie zachęcamy do ofiarności.

Intencje pogrzebowe:

poniedziałek g.7.00 + Izabela Włodzimierz Biel

wtorek g.7.00 + Izabela Włodzimierz Biel

piątek g.7.00 + Izabela Włodzimierz Biel

sobota g.7.00 + Józef Słabowski
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