OGŁOSZENIA PARAFIALNE
24 PAŹDZIERNIKA 2021 roku – ŚWIATOWA NIEDZIELA MISYJNA
1. Dziś przeżywamy Światową Niedzielę Misyjną. Przez cały tydzień będziemy polecać misjonarzy

duchownych i świeckich pracujących na wszystkich kontynentach świata. Taca przeznaczona na misje.
2. W piątek na Mszę św. o godz.18. 00 proszę na obowiązkowe spotkanie wszystkich kandydatów do

bierzmowania, także ze szkół ponadpodstawowych. Przynosimy różańce.
3. W sobotę o godz. 15.00 zapraszam wszystkie dzieci i młodzież na przemarsz – Bal Wszystkich

Świętych. Spotykamy się na cmentarzu i udajemy się w radosnym korowodzie świętych ul.
Powstańców Wlkp, ul. Wierzbową i JP II do kościoła. Tam zakończenie i wspólna modlitwa. Prosimy
rodziców i opiekunów o pomoc w przygotowaniu strojów i towarzyszenie najmłodszym we wspólnej
modlitwie i zabawie. Jednocześnie apeluję do parafian o czuwanie w przeddzień Uroczystości
Wszystkich Świętych, żeby nie być obojętnymi i reagować na próby ośmieszania naszej katolickiej
wiary. Przypilnujmy naszych dzieci. Jeśli pojawiłyby się jakiekolwiek znaki Halloweenu zwracajmy
uwagę na to zło.
4. Z soboty na niedzielę 30.10 / 31.10 następuje zmiana czasu z letniego na zimowy. Wieczorne Msze

św. będą o godz. 17.00.
5. Za tydzień Msza św. młodzieżowa o 17.00. Zapraszam jak najliczniej młodzież – wszystkich

kandydatów do bierzmowania.
6. Msze św. 1 listopada : o godz.9.00 w kościele i godz.12.00 na cmentarzu. / W razie obfitych opadów

Msza odbędzie się w kościele !/.
7. Można składać wymienianki jednorazowe i półroczne. Kartki są wyłożone na bocznym ołtarzu. Można

je zabrać i drukowanymi literami wypisać zmarłych / proszę podać adres /. Ofiary za wymienianki
półroczne : / 30 zł od osoby i 40 zł od 1 rodziny/, za jednorazowe – ofiara dowolna.
Za zmarłych w wymieniankach jednorazowych będziemy się modlić od 2 listopada podczas
wieczornych Mszy św.
8. Zmarła śp. Maria Woźna l. 94 z ul. Kolejowej. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o 10.00. Dobry

Jezu...
9. W kalendarzu liturgicznym: w czw. - św. App. Szymona i Judy Tadeusza
10. Pod chórem prasa katolicka: Gość Niedzielny, Przewodnik Katolicki. - 6 zł. i „Miłujcie się” 6 zł.
11. Bóg zapłać za utrzymanie czystości w kościele ekipie sprzątającej. Firmie dekarskiej Pana Zdzisława

Spychały i pracownikom za wykonaną I część prac związanych z ociepleniem dachu na budynku salki
parafialnej. Jak tylko pozwoli na to pogoda dokończymy w tym tygodniu. Bóg zapłać za piękny odzew
i pomoc finansową parafianom a zwłaszcza 3 rodzinom, które złożyły w minionym tygodniu ofiarę w
łącznej kwocie 6.500 zł. / 2 x 1000 i 1 x 4. 500 /. Za wszystkie przejawy i gesty pomocy oraz życzliwości
bardzo dziękuję. Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia.

