
OGŁOSZENIA PARAFIALNE                                                                 

7 listopada 2021 roku – XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 

1. W środę na Mszę św. proszę o przybycie wszystkich ministrantów  na obowiązkową - liturgiczną zbiórkę 

przed odpustem. Proszę o obecność także choćby przedstawiciela jednego z rodziców. Zakupiliśmy nowe 

stroje dla ministrantów. Koszt wyniósł 1300 zł . Środki zostały wzięte z kasy ministranckiej, zasilanej podczas 

kolędy. Poświęcenie nastąpi właśnie w środę. 

2. W czwartek  11 listopada przypada 103 Rocznica Odzyskania Niepodległości, a także nasz parafialny odpust 

ku czci św. Marcina Bpa . Msze św. o 9.00 i  Suma odpustowa o godz.12.00. Odprawi  ją kolega z roku święceń 

ks. Błażej Barczak – proboszcz z Gołębina Starego.  Bardzo proszę o przygowowanie sztandarów, feretronów, 

obrazów, proszę Panów do baldachimu oraz Panów Strażaków do asysty. Bardzo proszę dziewczynki od I 

klasy – do III i ich rodziców, dzieci komunijnych o przybycie i ustawienie się w procesji – dziewczynki do sypania 

kwiatków, a chłopców do asysty z lampionami.!!! Po Mszy św. dla każdego uczestnika Mszy odpustowej 

niespodzianka!! Udekorujmy wszystkie domy narodowymi flagami. Okazja do spowiedzi codziennie przed 

Mszami św. 

3. W piątek na Mszę św. i katechezę przed chrztem św. proszę rodziców i chrzestnych, których dzieci przyjmą 

ten sakrament w listopadzie. 

4. W sobotę przypada 13-stka Fatimska.  O 16.30 różaniec św. przed figurą M. Bożej Fatimskiej. O 17. 00 Msza 

św. i nabożeństwo. Zapraszam jak najliczniej wszystkich, a zwłaszcza dzieci z rodzicami oraz członków 

Żywego Różańca. 

5. W tym tygodniu biuro parafialne będzie czynne tylko we wt. i śr. 

6. Spotkanie dla rodziców i dzieci przygotowujących się do I komunii św. za tydzień w niedzielę  na Mszy o 

10.30.Poświęcenie książeczek. 

7. W kalendarzu liturgicznym przypada: we wtorek święto – Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, w 

środę wspomnienie sw. Leona Wielkiego - papieża 

- w czwartek - św. Marcina z Tours Bpa 

- w piątek  św. Jozafata Bp. i M. 

- w sobotę - Pierwszych Polskich Męczenników i 13 - tka Fatimska 

8. Za tydzień Dzień Modlitw z Kościołem Prześladowanym. Przed kościołami zbiórka do puszek na nękany 

przez prześladowania Liban. 

9. Prasa katolicka :Przewodnik Katolicki 6 zł, Gość Niedzielny i Miłujcie się – 6 zł oraz darmowe Dobre Nowiny” 

i „ Orędzie Miłosierdzia” . 

10. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła, dary kulinarne, jednej rodzinie za ofiarę na remont salki w wysokości 

3.000 zł, za wykonane prace przy kościele: położenie kostki przy kościele i wmurowanie masztów do flag przy 

krzyżu misyjnym; za zakupione różańce misyjne na pomoc dla Domu Dziecka w Tanzanii za kwotę                     

536 zł. Bóg zapłać wszystkim darczyńcom. Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia. 

         


