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XXIX Niedziela – 20 października 2013 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W najbliższy wtorek przypada liturgiczne wspomnienia bł. papieża Jana Pawła II.
Wieczorna msza św. dziekczynno-błagalna za jego rychłą kanonizację.
1. Przypominamy, że organizujemy specjalną pielgrzymkę do Rzymu na kanonizację Jana
Pawła II. Jest ona rozszerzona o 6-dniową pielgrzymką do Asyżu i Padwy w dniach 24-29
kwietnia. Jeżeli są chętni z naszej parafii to prosimy o szybkie zgłoszenie się w zakrystii –
najlepiej do końca tego tygodnia, gdyż ta pielgrzymka wymaga dużo wcześniejszych
rezerwacji miejsc hotelowych.
2. o. Radomił ogłasza, że spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu
Bierzmowania odbędzie się w następną niedzielę. Dziewczęta proszone są na godz. 17.00, a
chłopcy na godz. 19.00.
3. Klub dyskusyjny zaprasza dzisiaj na kolejne spotkanie o godz. 19.00, podczas którego
wyświetlony zostanie film „Generał Nil” oraz rozważany temat „Czy możliwe jest, aby
odwrócić proces powszechnej proletaryzacji w społeczeństwie”.
4. Od dzisiaj można już składać kartki z wypominkami na listopadowe nabożeństwa za
zmarłych. Kartki wyłożone na stolikach przy wyjściu z kościoła.
5. Za tydzień – w niedzielę - zapraszamy wszystkich motocyklistów i miłośników
jednośladów na Msze św. o godz. 13.00, z racji kończącego się sezonu motocyklowego.
6. Wedle wcześniejszych zapowiedzi od jutra zapraszamy na 3 dniowe rekolekcje różańcowe,
które poprowadzi znany muzyk Jan Budziaszek (perkusista zespołu „Skaldowie”). Spotkania
będą odbywały się codziennie wieczorem od godz. 17.30. Na początku Różaniec, po nim
Msza św., następnie konferencja i adoracja Najśw. Sakramentu. Serdecznie zapraszamy na
te rekolekcje, gdyż naprawdę warto. Pan Budziaszek jest osobą głęboko wierzącą i
uduchowioną. Chce się podzielić z nami swoimi doświadczeniami i przemyśleniami, a
przede wszystkim głosić chwałę Boga i miłość do Matki Najświętszej. Pan Budziaszek jest
z nami obecny już dzisiaj, więc poprosimy go aby wprowadził nas w plan i ideę rekolekcji.
Specjalnie dzisiaj kazanie było znacznie krótsze, abyśmy mogli wysłuchać na koniec
świadectwa pana Budziaszka. Witamy go i zapraszamy.

