OGŁOSZENIA PARAFIALNE
17 PAŹDZIERNIKA 2020 roku – XXIX zwykła.
1. Wyjazd do kina dziś w sobotę do Buku na film o bł. Kard. Wyszyńskim o 19.50 sprzed kościoła. Zapisy

na film „ Fatima ” / kino w Buku 6 listopada / w zakrystii lub biurze.
2. Odpust ku czci św. Jadwigi w Wilczynie w niedzielę – suma o 12.00.
3. Dziś III Niedziela miesiąca – składka budowlana. Bóg zapłać za składane ofiary. Na cmentarzu zostały

zakończone prace. Panowie położyli trzecią alejkę kostką brukową. Jeśli pogoda pozwoli to po
Wszystkich świętych ułożymy następną. Jeszcze przed zimą konieczne jest ocieplenie dachu w salce
– koszt za sam materiał netto to 9.800 tys.zł.
4. Ponieważ tydzień temu zabrakło Papieskich kremówek, domówiłem jeszcze. Z racji wspomnienia

dzisiaj wyboru na Stolicę św. Piotra, jak również ze względu na wspomnienie liturgiczne w piątek. Będą
rozprowadzane po Mszy o 10.30 i 18.00, bo wtedy wierni ich nie otrzymali.
5. Za tydzień będziemy przeżywali Światową Niedzielę Misyjną.
6. Jutro św. Łukasza Ewangelisty, który jest patronem Służby zdrowia. Wszystkim lekarzom, personelowi

i pracownikom ochrony zdrowia, zwłaszcza z naszej parafii życzymy pięknej, odpowiedzialnej posługi
chorym i cierpiącym, upraszając wielu łask Bożych przez przyczynę św. Łukasza. Różaniec i Msza św.
w środę na Nowennie w intencji pracowników ochrony zdrowia oraz nauczycieli z racji obchodzonego
14.10 Dnia Nauczyciela. Zapraszam na wspólna modlitwę.
7. Od tego tygodnia można zamawiać intencje : od stycznia do czerwca 2022r. oraz wymienianki

jednorazowe i półroczne. Kartki są wyłożone na bocznym ołtarzu. Można je zabrać i drukowanymi
literami wypisać zmarłych. Składane ofiary / 30 zł od osoby i 40 zł od 1 rodziny / będą stanowiły
wsparcie na nasze inwestycje. Bóg zapłać za pamięć o zmarłych, za pomoc i zrozumienie. Biuro
parafialne w tym tygodniu otwarte w godzinach: we wtorek: od 10.00 - 12.00 ; w środę: od 10.00 –
11.00. oraz wt. i czw. wieczorem po Mszy św. i różańcu.
8. 30 października w sobotę chcemy zorganizować przemarsz – „ bal Wszystkich Świętych”. Rodziców,

nauczycieli i wszystkich parafian bardzo proszę o niepropagowanie pogańskich zwyczajów
związanych z bliskością naszej pięknej uroczystości ku czci świętych w Kościele. Dzieci i młodzież
niech przygotują stroje i przebiorą się w wybranych przez siebie świętych. Więcej info za tydzień.
9. W kalendarzu liturgicznym: w po. - św. Łukasza Ewangelisty – święto ; w śr. - św. Jana Kantego – w

pt. - św. Jana Pawła II.
10. Pod chórem prasa katolicka: Gość Niedzielny, Przewodnik Katolicki. Miłujcie się .
11. Wielkie Bóg zapłać za utrzymanie czystości w kościele ekipie sprzątającej. Za liczne przejawy i gesty

pomocy oraz życzliwości bardzo dziękuję. Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia.

