OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 16.10.2022

1. Dzisiaj przeżywamy XXII Dzień Papieski pod hasłem „Blask Prawdy!”. Po każdej
Mszy św. są zbierane ofiary do puszek na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
(stypendia dla uzdolnionej młodzieży)
2. Dzisiaj Msza Św. w intencji kobiet w stanie błogosławionym o godz. 12.30, a po
niej nabożeństwo do Św. Gerarda wraz z błogosławieństwem indywidualnym
relikwiami. Natomiast po Mszy Św. o godz. 20.00 czuwanie modlitewne „W górę
serca”
3. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 17.45 (w środę
połączone z Nowenną o godz. 18.00)
4. Zapraszamy w tym tygodniu na nabożeństwa i spotkania:
- jutro w Oratorium: o godz. 19.15 spotkanie przygotowujące dorosłych do
sakramentu bierzmowania, a kurs dla narzeczonych o godz. 20.00
- jutro spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza o godz. 19.15 w sali św. Alfonsa
- w środę Nieustanna Nowenna do MBNP o godz. 8.30 i 18.00, a spotkanie DA
Klemens o godz. 19.00 w kawiarence
- w piątek Godzina Miłosierdzia o godz. 15.00, a spotkanie Kręgu biblijnego o
godz. 19.15 w sali św. Alfonsa
- w sobotę Dzień skupienia dla rodziców dzieci przygotowujących się do I
Komunii Świętej od godz. 10.00 w kościele
5. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywali niedzielę misyjną pod hasłem „Będziecie
moimi świadkami”. Po każdej Mszy św. będą zbierane ofiary zbierane do puszek
przeznaczone na potrzeby misji redemptorystowskich
6. Zbliża się miesiąc listopad, w którym naszą pamięcią modlitewną otaczamy zmarłych.
Zachęcamy do włączenia ich w nabożeństwo wypominkowe. Karty na wypominki są
wyłożone przy wyjściu z kościoła. Wypełnione karty (drukowanymi literami
i w pierwszym przypadku) można składać w zakrystii kościoła po każdej Mszy św.
w niedzielę, a w kancelarii parafialnej w ciągu tygodnia. Ofiary składane przy tej
okazji będą przeznaczone na cele parafialne
7. Zapraszamy panie na rekolekcje „Kurs Estera” w dniach 4 - 6 listopada. Więcej
informacji i zapisy na stronie www.dzielneniewiasty.pl
8. Szkoła Ewangelizacji i Wspólnota Sursum Corda zaprasza w dniach 18 - 20 listopada
na rekolekcje „Kurs Nowe Życie”. Więcej informacji oraz zapisy na stronie
www.sursumcordamissio.com
9. W zakrystii są do nabycia kalendarze na 2023 r. w cenie 15 zł. Ofiary ze sprzedaży
będą przeznaczone na wsparcie ośrodka niewidomych dzieci z Lasek
10. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy codziennie w godz. 6.00-20.00
11. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego” na
furcie klasztornej

