Ogłoszenia Parafialne na 15 listopada 2020 roku.

Ogłoszenia Parafialne –

XXXIII Niedziela zwykła „A”

15 listopada 2020 roku.

1. Dzisiaj przeżywamy XXXIII Niedzielę zwykłą – przedostatnią roku kościelnego. W Ewangelii
św. Chrystus Pan zachęca nas do rozwijania i pomnażania otrzymanych talentów i zdolności.
Koronka do Bożego Miłosierdzia w łączności z wieczorną Mszą św. o godz. 18,oo.

2. W tym tygodniu obchodzimy wspomnienie nast. świętych i błogosławionych: we wtorek św.
Elżbiety Węgierskiej – zakonnicy
; w środę
bł. Karoliny Kózkówny – dziewicy i Męczennicy
; w piątek
św. Rafała Kalinowskiego – kapł
ana i w sobotę
wspomnienie Ofiarowania NMP
. Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom składamy serdeczne życzenia obfitości Bożych łask
oraz wszelkiej pomyślności.

3. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. W
łączności z Mszą św. o godz. 10,15 wystawienie Najświętszego Sakramentu, litania do NSPJ i
Akt Poświęcenia Jezusowi Chrystusowi rodziny ludzkiej
. Za udział w tym nabożeństwie można zyskać odpust zupełny.

4. Bardzo serdecznie dziękujemy panu Dyrygentowi, pani Beacie, solistom i całemu
chórowi „Exsultate Deo” za piękne koncerty: „Ave Maria” z okazji XXX lecia naszego
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Hospicjum i
okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Serdeczne Bóg zapłać!

„Tobie Polsko” z

5. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” warto przeczytać:
„Jak odchodzą młodzi?” – wyniki badań religijności wśród młodzieży; „Czy śmierć może być
„lekarstwem”? – rozmowa z prof. Dr. hab. med. Władysławem Sinkiewiczem o interpretacji
wyroku Trybunału Konstytucyjnego; „Kościół i rewolucja „Solidarności” – o roli Kościoła w
przemianach lat 80. Zachęcamy do nabycia i lektury.

6. W minionym tygodniu próg wieczności z naszej wspólnoty przekroczyli: śp. Lucjan
Wiśniewski lat 86; Janusz Sprawa lat 66; Edmund Górski lat 78; Ryszard Graczykowski
lat 71; Kazimierz Świdurski lat 83; Zdzisław Rudlewski lat 87; Mieczysław Rafalski lat 73;
Janina Jagodzińska lat 90; Maria Gehrke lat 88; Elżbieta Bucek lat 82; Barbara
Poniatowska lat 89 i Leon Smoliński lat 78
, których ze wszystkimi Zmarłymi powierzamy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny
odpoczynek……….

7. Na współpracę z Bożą łaską w rozwijaniu naszych życiowych talentów przyjmijmy Boże
błogosławieństwo.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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