OGŁOSZENIA PARAFIALNE
6 LISTOPADA 2022 roku – XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Codziennie po Mszy św. modlimy się za zmarłych polecanych w wymieniankach jednorazowych.
2. We wtorek po Mszy św. Nabożeństwo do św. Józefa, w środę do MB Dusznickiej, a w czwartek o 16.30

Nabożeństwo do O. Pio. Wystawienie NS w każdy czwartek o 16.00 i adoracja w int. powołań .
3. W piątek 11 listopada przypada 104 Rocznica Odzyskania Niepodległości. W naszej parafii będziemy

przeżywali odpust ku czci św. Marcina Bpa . Msze św. o 9.00 w intencji Ojczyzny. Suma odpustowa o
godz.12.00. Odprawi ją ks. Prof. Bogdan Częsz. Bardzo proszę o przygotowanie sztandarów i feretronów,
Panów do baldachimu . Bardzo proszę kandydatów do bierzmowania i dzieci komunijne / z rodzicami / o
uczestnictwo w odpustowej Mszy św. i ustawienie się w procesji – dziewczynki do sypania kwiatków /
będą kwiatki / !! Po Mszy św. dla każdego niespodzianka !! Udekorujmy wszystkie domy i bloki narodowymi
flagami. Nie obowiązuje post. Okazja do spowiedzi codziennie przed Mszami św.
4. Obowiązkowa zbiórka liturgiczna przed odpustem dla wszystkich ministrantów w środę o 17.00!!!!
5. W środę 9 listopada przypada 2 rocznica śmierci śp. Ks. Sergiusza. Byłego proboszcza będziemy polecać

Miłosiernemu P. Bogu podczas Mszy św. o 17.00 . Msza św. będzie także w kaplicy w Podrzewiu o godz.
16.00.
6. W następną niedzielę 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 i
matki należące do Żywego Różańca. Wyjazd do kina o 20.00 na film o MB z Medjugorie.
7. Spotkanie dla rodziców i dzieci przygotowujących się do I komunii św. w niedzielę 20.11 na Mszy o 10.30.
8. Zmarł nasza parafianka śp. Władysława Krysztofiak z Dusznik l.85. Pogrzeb odbył się w piątek. Dobry

Jezu …..
9. W kalendarzu liturgicznym: w środę – święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej; w czw. - św. Leona

Wielkiego, w pt. św. Marcina – PATRONA PARAFII / nie obowiązuje post /, a w sob. – św. Jozafata bp.
10. Prasa katolicka: Gość Niedzielny; Mały Gość - dla dzieci i Przewodnik Katolicki.
11. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła, za dary kulinarne i

błogosławionego tygodnia.

wszelką życzliwość. Życzę wszystkim

