OGŁOSZENIA PARAFIALNE
16 października 2022 roku – XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
DZIEŃ PAPIESKI
1. Dziś III niedziela miesiąca - składka remontowa. Przeżywamy XXII Dzień Papieski. Z tej okazji Panie z

Parafialnego Koła Caritas rozprowadzają „Papieskie kremówki”. Są pakowane po 2 szt. w cenie 12 zł.
Dochód ze sprzedaży przeznaczony na potrzeby Caritas. Przed kościołami w całej Polsce zbiórka na
Fundację ”Dzieło Nowego Tysiąclecia” - czyli na stypendia dla zdolnej młodzieży, pochodzącej z biednych
rodzin. Odpust ku czci św. Jadwigi w Wilczynie o 12.00.
2. Trwa październik – miesiąc szczególnej modlitwy różańcowej. Różaniec dla dzieci od poniedziałku do

piątku o 17.00, dla pozostałych po Mszy św. o 18.00. W piątki o 20.00!!! - zakończony Apelem
Jasnogórskim; w soboty i niedziele przed Mszą św. – o 17.30. Sięgajmy codziennie po różańce i módlmy
się codziennie w kościele i w naszych rodzinach .Tegoroczną intencją niech będzie zakończenie wojny i
uchronienie Europy i świata przed groźbą wojny nuklearnej ze strony Rosji.
3. Po Mszach św. zapisujemy w zakrystii kandydatów do ministrantów i dziecięcego chórku „ Boże Owieczki”.

Bardzo dziękuję 5 chłopcom / rodzicom za pomoc /, którzy już zdecydowali , że będą służyć przy ołtarzu.
4. Można zamawiać intencje na I półrocze 2023 r. oraz wymienianki jednorazowe i półroczne. Ofiara za

wymienianki półroczne, jak dotychczas / do kwietnia 2023r. / od jednej osoby 30 zł, a od rodziny 40 zł.
Będą stanowiły dodatkowe wsparcie na nasze inwestycje. Kartki na wymienianki jednorazowe są wyłożone
na bocznym ołtarzu i tam będzie można je składać do specjalnej skrzynki w wypisanymi nazwiskami
naszych zmarłych. Biuro dodatkowo otwarte we wtorek od 10.00 – 12.00 w pozostałe dni bez zmian.
5. W sobotę o 19.30 ks. Prob. z Pniew zaprasza na koncert do kościoła św. Jana Chrzciciela. Szczegóły w

gablocie.
6. Za tydzień Niedziela misyjna . Dzieci z wolontariatu po Mszy św. o 10.30 będą rozprowadzały woreczki /

etui / na różańce, koronki, różańce misyjne. Ofiary pozyskane ze sprzedaży przeznaczamy jako pomoc
misyjną dla Sierocińca Dobrego Samarytanina w Tanzanii, gdzie przebywa znany nam już chory Emmanuel.
7. W liturgii w tym tygodniu: w pon. – św. Ignacego Antiocheńskiego Bp. I M.; we wt. – św. Łukasza Ew.; w

czw. – św. Jana Kantego – k..; w sobotę – św. JP II – papieża
8. Zbiórka kandydatów na ministrantów w sobotę o 10.00 w salce parafialnej. Pozostałych ministrantów

proszę o 11.00 też do salki.
9. Zmarł nasz parafianin śp. Daniel Matysiak z ul. Sportowej l.44 Pogrzeb odbył się w sobotę w parafii

Kaźmierz. Dobry Jezu…..
10. Prasa katolicka: Gość Niedzielny z płytą CD z Biblią i Przewodnik Katolicki.

11. Bóg zapłać P. Józefowi za życzliwą pomoc i postawienie budynku garażowego na plebanii, p. Adrianowi i

Januszowi za zorganizowanie materiału. W zakrystii została odnowiona podłoga przez firmę z Tarnowa
Podg. – koszt wyniósł 3500 zł. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła, za dary kulinarne i wszelką życzliwość.
Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia.

