04.11.2018
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dzisiaj o godz. 17.30 odmawiać będziemy różaniec za zmarłych z wymieniankami, które

jeszcze można składać w zakrystii.
2. Dzisiaj po Mszy Św. godz. 11.30 spotkanie Żywego Różańca Rodzin.
3. Do czwartku 8 listopada można uzyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie

cmentarza i odmówienie modlitw za zmarłych. Odpust ten ofiarować można tylko za
zmarłych.
4. W niedzielę 11 listopada Święto Niepodległości. Msza Św. w intencji Ojczyzny o godz.

11.30. Pragniemy w modlitwie dziękować Bogu za wszystkich bohaterów, dzięki którym
żyjemy w wolnej Polsce. Jednocześnie prosimy dobrego Boga, aby przyszłość, którą
współtworzymy była oparta na tradycji i wartościach naszych ojców. Najpierw o godz.
11.10 gromadzimy się na małym cmentarzu obozowym przy ul. Opławiec koło Internatu,
na

wspólnej modlitwie za bohaterów naszej Ojczyzny i stamtąd, procesyjnie ze

sztandarami, przejdziemy na Mszę Św. Po Mszy Św. zapraszamy na koncert pieśni
patriotycznych w wykonaniu uczniów i absolwentów naszej szkoły.
5. Jutro w pierwszy poniedziałek miesiąca spotkanie dzieci komunijnych w salce o godz.

17.00. Natomiast po Mszy Św. wieczornej spotkania młodzieży przygotowującej się do
sakramentu Bierzmowania według stałego porządku.
6. Za tydzień II niedziela miesiąca. Ofiary zbierane przeznaczamy na nowe żyrandole.
7. W dniach od 8 do 18 listopada odbędzie się 37. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Jako

motto tych obchodów są słowa Prymasa Tysiąclecia „Mamy jedną Ojczyznę i jej winni
jesteśmy służbę i ofiarę”. Szczegółowe propozycje wykładów, koncertów i innych spotkań
zawarte są na plakacie w gablotce parafialnej.
8. W ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości Ks. Bp Jan Tyrawa zaprasza do

Domu Polskiego w dniach od 5 do 11 listopada na koncerty patriotyczne. Szczegóły na
plakacie w gablotce parafialnej.
9. Za dwa tygodnie w piątek 16 listopada kolejny wykład ks. Profesora o objawieniach

maryjnych.
10. W ubiegłym tygodniu Pan Bóg powołał z naszej wspólnoty parafialnej Św. Zygmunta

Borzeszkowskiego, lat 77, z ul. Opławiec. Polećmy jego duszę Miłosierdziu Bożemu,
wieczny odpoczynek…

