Ogłoszenia parafialne
XXVII Niedziela Zwykła w ciągu roku
9 października 2020
Serdecznie pozdrawiamy Drogich Parafian oraz Miłych Gości. Dziękujemy za stosowanie
zaleceń służb sanitarnych dotyczących zakrywania ust i nosa.
W październikowym czasie zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych w naszym
kościele codziennie o godz. 17.30.
Dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie związane z wyjazdem
rowerowym do Królowej Różańca Świętego w Gdańsku Przymorzu. Wyrażamy
wdzięczność osobom, które pomogły nam w organizacji pielgrzymki oraz tym, którzy dotarli
innymi środkami komunikacji.
W poniedziałek wspominamy św. Siostrę Faustynę Kowalską ze Zgromadzenia Sióstr Matki
Bożej Miłosierdzia, w środę wspomnienie NMP Różańcowej.
Za tydzień, 11 października o godz. 16.00 Msza św. z modlitwą o znalezienie dobrej żony i
dobrego męża.
W zakrystii i kancelarii parafialnej można składać kartki z wypominkami za zmarłych
oraz intencje na Msze św. Czyste formularze wyłożone są przy wyjściu z Kościoła.
W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy w Kościele Polskim XX Dzień Papieski. Hasłem
tegorocznego dnia jest zawołanie „Totus Tuus (Cały Twój)”. Będzie można złożyć ofiarę na
stypendia dla dzieci i młodzieży przyznawane przez Fundacje Dzieło Nowego Tysiąclecia.
W imieniu Domowego Kościoła działającego w ramach Ruchu „Światło-Życie” zapraszamy do
podjęcia inicjatywy pod hasłem MORZE MODLITWY. Chodzi o odmawianie każdego dnia
jednej dziesiątki różańca w intencji naszej miejscowości. Szczegółowe informacje można
znaleźć na ulotkach wyłożonych przy wyjściu z kościoła.
W naszej zabytkowej kaplicy odbywa się codziennie adoracja Najświętszego
Sakramentu. Zachęcamy do indywidualnej modlitwy w ciągu dnia.
Wszystkim ofiarodawcom wspierającym nasze parafialne działania składamy
serdeczne "Bóg zapłać". Dziękujemy za modlitwę, słowa życzliwości oraz wsparcie
materialne. W ostatnim czasie wymieniliśmy lampy zewnętrzne przy kościele od ul.
Majkowskiego i przy domu parafialnym od ul. Morskiej. Za tydzień przypada druga niedziela
miesiąca, taca przeznaczona będzie na cele inwestycyjne.
Przy wyjściu z kościoła do nabycia prasa katolicka: Niedziela i Gość Niedzielny, a także
parafialny biuletyn Barka.
Solenizantom i jubilatom życzymy zdrowia i obfitości Bożych darów.

