OGŁOSZENIA PARAFIALNE
14 listopada 2021 roku – XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

1. W tę niedzielę przeżywamy Dzień Modlitw z Kościołem Prześladowanym. W całej Polsce
zbiórka do puszek na nękany przez prześladowania Liban.
2. Składam bardzo serdeczne podziękowanie P. Bogu i Parafianom, którzy czynnie włączyli się
w przygotowanie naszego odpustu ku czci św. Marcina ( dzieciom, młodzieży, dorosłym) i
uświetnili swą tak liczną obecnością, modlitwą, śpiewem, tę uroczystość !!!
P. Grzegorzowi i Mirosławowi za upieczenie rogali, Paniom z Caritasu za ich ufundowanie dla
naszych parafian. Bóg zapłać !
3. Dziś o godz. 10.30 PRZEDSTAWIENIE o św. JP II i bł. Kard. Wyszyńskim i bł. Róży Czackiej
w wykonaniu dzieci ze szkoły podstawowej z Sędzinka. Bezpośrednio po nim Msza św.
Spotkanie dla rodziców i dzieci przygotowujących się do I komunii św.
4. W czwartek 18 listopada obchodzimy Rocznicę Poświęcenia naszego kościoła. Miało to miejsce
18. 11. 1913 roku.
5. Od soboty będziemy gościli Misjonarza Oblata O. Wojciecha Trzcielińskiego z Poznania.
Wygłosi Słowo Boże, przybliży misyjną działalność Kościoła, w którą możemy włączyć się
poprzez modlitwę i nabycie kalendarza misyjnego na Nowy Rok Pański 2022.
6. Za tydzień III niedziela miesiąca - składka budowlana. Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata. Patronalne święto służby liturgicznej. Wszystkich ministrantów, dziękując za
ich posługę zapraszam do salki na ciepłą herbatkę i ciacho z filmem o godz.10.00.
7. Biuro parafialne w tym tygodniu we wt. i czw. - wyjątkowo od godz.19.00 !!! W środę rano jak
zwykle – 10.00 – 11.00.
8. W kalendarzu liturgicznym przypada:
w środę – św. Elżbiety Węgierskiej;
w czwartek – bł. Karoliny Kózkówny;
w sobotę – św. Rafała Kalinowskiego.
9. Prasa katolicka: Przewodnik Katolicki 6 zł, Gość Niedzielny i Miłujcie się – 6 zł .
10. Zmarł śp. Henryk Łanoszka z Dusznik lat 61. Pogrzeb odbył się w sobotę. Dobry Jezu…
11. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła, dary kulinarne. Panom za położenie kostki przed
kościołem, montaż masztów do flag przy krzyżu misyjnym, Paniom za uszycie flag i dekorację
na 11 listopada. Bóg zapłać wszystkim darczyńcom. Życzę wszystkim błogosławionego
tygodnia.

