OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
14 listopada 2021
Dzisiaj w naszej Archidiecezji obchodzimy niedzielę Muzyki
Liturgicznej. Kierujemy więc nasze dziękczynienie Bogu
w Trójcy Jedynemu za naszych organistów, chórzystów,
psałterzystów i kantorów. Dziękujemy za wszystkich,
którzy troszczą się, by przez muzykę Bóg był uwielbiony,
a w świecie rozdartym niezgodą wspólny śpiew Kościoła jaśniał
jako znak przyszłej jedności i pokoju.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona zostanie na potrzeby naszej parafii,
przed kościołem zbiórka na pomoc kościołowi w potrzebie.

_______________________________________

"Serdecznie zapraszamy na kolejny Wieczór Uwielbienia, który odbędzie się w poniedziałek,
początek Mszą Świętą o godzinie 18:00. Tym razem prosimy o zabranie ze sobą
wkładów do zniczy.”
Zapisujemy Msze św. za zmarłych (w salce katechetycznej).
Zapisywanie Mszy św. we wtorki od godz. 7.00 do 10.00 i od 15.00 do 16.30,
a w piątki tylko do 8.30.
Można też nabyć opłatki oraz świece Caritas.

Przy zamawianiu Mszy św. prosimy zachować dystans oraz zakryć usta i nos.
Od 12 listopada w polskich kinach można oglądać film Nędzarz i madame, opowiadający
o burzliwych losach Adama Chmielowskiego, który poświęca wszystko, by stać się
Bratem Albertem - przyszłym świętym. Gorąco zachęcamy, by wybrać się do kina,
poznać niezwykłą postać i wartościowo spędzić czas.
Spowiedź św. dla kl. V, VII i VII w Piątek 19.11. o godz. 17.15 o godz. 18.00 Msza św.
Nauka przed chrztem dla rodziców oraz rodziców chrzestnych, którzy chcą
ochrzcić swoje dziecko w listopadzie lub grudniu, w Piątek o godz. 19.00
w salce katechetycznej.

W przyszłą niedzielę Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.
Módlmy się w intencji naszej Archidiecezji.
Zgodnie z wolą Papieża Franciszka w uroczystość Chrystusa Króla będziemy obchodzić Światowy
Dzień Młodzieży w archidiecezji. Przedstawicieli młodzieży, zaangażowanych w grupy parafialne,
zapraszamy w niedzielę 21 listopada o godz. 12.00 do udziału w Mszy św. w katedrze. Po Eucharystii
zapraszamy młodzież na spotkanie do auli Wydziału Teologicznego.

Nadzwyczajny szafarz Komunii św. odwiedzi chorych w niedzielę 21 listopada
o godz. 10.00. Chorych prosimy zgłaszać w zakrystii.
Przypominamy wszystkim parafianom o obowiązku zakrywania ust i nosa przed wejściem
do kościoła na czas trwania Mszy św.

Kolekta w przyszła niedzielę przeznaczona zostanie na archidiecezję.

