Ogłoszenia parafialne
XXX Niedziela Zwykła w ciągu roku
25 października 2020
W piątek, 30 października przypada 11. rocznica śmierci ks. Prałata Tadeusza Cabały –
budowniczego naszego kościoła. Zapraszamy do modlitwy za kapłana podczas Mszy św. o
godz. 18.00.
W Niedzielę, 1 listopada przeżywać będziemy uroczystość Wszystkich Świętych. Msze
św. odprawimy o godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.15 i 18.00. W poniedziałek 2
listopada obchodzimy Dzień Zaduszny. Msze św. w tym dniu zostaną odprawione o godz.
7.30, 9.00 i 18.00. Przed mszą św. o godz. 18.00 można składać kartki z imionami bliskich
zmarłych, gdyż będzie to msza św. zbiorowa.
W dniach 3 – 8 listopada odmawiać będziemy różaniec za zmarłych połączony z
wypominkami o godz. 17.30. Wypominki przyjmujemy w zakrystii lub biurze parafialnym.
Formularze zostały wyłożone przy wyjściu z kościoła.
Przypominamy, że dla bezpieczeństwa przyjęliśmy zasadę, że po prawej stronie ołtarza, gdzie
znajduje się balaska - Wierni przyjmują Komunię św. do ust, a po prawej stronie przy ambonie na rękę. Prosimy o zajmowanie miejsc w kościele stosownie do wyboru.
Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych w naszym kościele codziennie o
godz. 17.30.
Prosimy o nawiedzanie naszej kaplicy, w której codziennie trwa adoracja Najświętszego
Sakramentu. To wielkie duchowe dobro w naszym mieście. Zachęcamy też do deklaracji
swojej obecności w konkretne dni i godziny. Formularz znajduje się w zakrystii.
Przy wyjściu z kościoła do nabycia prasa katolicka: Niedziela i Gość Niedzielny.
Skorzystajmy z naszej strony internetowej. Tam na bieżąco można zapoznać się z
parafialnymi działaniami oraz skorzystać z transmisji nabożeństw z naszego kościoła.
Wyrażamy serdeczną wdzięczność za złożone ofiary. W miesiącu październiku na tacę
inwestycjno – remontową zebraliśmy 2 tyś. 837 zł. W związku z obecną sytuacją, środki te
zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie naszego kościoła.
Wszystkich jubilatów i solenizantów powierzamy opiece Matki Bożej Różańcowej.
W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza parafianka śp. Zdzisława Wilkicka z ul.
Morskiej, l. 74. Zmarłych parafian i naszych bliskich polećmy Bożemu Miłosierdziu: Wieczny
odpoczynek racz im dać Panie…
Dziękując za wspólną modlitwę - życzymy zdrowia duszy i ciała
za wstawiennictwem Maryi i św. Andrzeja Boboli.

