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XXXI Niedziela – 3 listopada 2013 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W czwartek zakończyliśmy nabożeństwa październikowe. Dziękujemy tym
wszystkim, którzy gorliwie na Różaniec uczęszczali, a zwłaszcza dzieciom, z których ok.
30 prawie nigdy nie opuściło Różańca. Otrzymały za to słodkie nagrody. Dziękujemy
także rodzicom i babciom, które dzieci przyprowadzały, a także paniom, które przez cały
miesiąc pełniły dyżury, aby rozdawać dzieciom specjalne wyklejanki.
2. Trwa miesiąc listopad, więc w tym pragniemy was szczególniej zachęcić do modlitwy
za dusze w czyśćcu cierpiące. W naszym kościele codziennie będziemy się modlić za
zmarłych, czytając wypominki o godz. 17.30, połączone z Koronką do Bożego Miłosierdzia.
Natomiast po mszy św. wieczornej odmówimy w intencji zmarłych Różaniec. Jeżeli ktoś
jeszcze nie złożył wypominek, to przy wyjściu z kościoła są karteczki. Zachęcamy także do
przychodzenia na nabożeństwa, kiedy tylko ktoś może. W naszej parafii modlitwa za

zmarłych jest jeszcze trochę zbyt słaba, o czym świadczy niewielka liczba kartek
wypominkowych i osób uczestniczących w nabożeństwach. Jest to niezwykle ważna
sprawa, bo sprawa życia i cierpienia naszych najbliższych. Nie zapominajmy o nich.
3. Dzisiaj o godz. 9.00 Msza św. w int. Wspólnoty Żywego Różańca i zmiana Tajemnic
różańcowych. Dla Róży Dziecięcej zmiana tajemnic po mszy św. o godz. 13.00.
4. Klub Dyskusyjny zaprasza dzisiaj na kolejne spotkanie w klasztornej Kawiarence o g. 19.00.
5. W następna niedzielę dodatkowa składka do puszki na „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”

6. Dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym miesiącu październiku wsparli budowę
naszego kościoła. Zebraliśmy łącznie 3820 zł. Jest to o połowę mniej niż o tym samym
czasie ubiegłego roku, ale z pewnością wszystkim nam jest coraz trudniej. Mimo
wszystko musimy rozpoczynać prace na placu przykościelnym, póki jeszcze ciepło,
i część robót zostanie wykonana jeszcze w tym tygodniu. W związku z wykopami będą
pewne utrudnienia w dostępie do kościoła ale firma budowlana obiecuje, że każdy
wykopany rów będzie szybko zasypywany i nie będzie wielkich utrudnień. Za projekty
kanalizacji zapłaciliśmy w tym miesiącu 6 tyś. zł. Wykonanie tych prac to szacowany
koszt ok. 140 tyś. zł. – obecnie brakuje nam jeszcze prawie 50 tyś. zł. Nie wiemy jak
temu zaradzić, ale najpierw zrobimy to, co jest możliwe, a jeżeli sytuacja nas zmusi, to
pożyczymy. Was prosimy także o modlitwę, by wszystko przebiegało pomyślnie.
7. Życzymy wam miłej niedzieli, a za chwilę Adoracja Najświętszego Sakramentu, którą
poświęcamy w intencji zmarłych.

