Ogłoszenia parafialne
Dzień Papieski XXVIII Niedziela zwykła 11.10.2020 r.
10 października 2020

Przeżywamy dzisiaj Dzień Papieski pod hasłem „Totus Tuus”. Po Mszach św. będziemy zbierać ofiary
na fundusz dla stypendystów Dzieła Nowego Tysiąclecia. Msza św. dla młodzieży o godz. 13.30 w
kościele Najświętszego Serca Jezusa na Pl. Piastowskim, a o godz. 17.00 koncert Józefa Skrzeka,
wstęp wolny. Składka budowlana została przełożona na niedzielę 18.10.
Dzieci zapraszamy na różaniec od poniedziałku do czwartku o godz. 16.30, a dorosłych codziennie na
17.30. W czwartek 15.10 ADŚ zaprasza na Mszę św. w intencji żywych i zmarłych członków
Apostolstwa o godz. 17.00 i na spotkanie. Msza św. dla wdów i wdowców także w czwartek 15.10 o
godz. 9.00.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o trudnej sytuacji w systemie edukacji, o Komunii
św. na rękę w tradycji Kościoła oraz o inicjatywie Szkoły Biblijnej w naszej Diecezji.
W Biurze Parafialnym i w zakrystii można składać wymienianki jednorazowe i roczne. Druki
wyłożone są w wejściu do kościoła.
W środę 14.10 obchodzimy święto Pracowników Oświaty. Pragniemy życzyć wszystkim nauczycielom
i pozostałym pracownikom oświaty Bożego błogosławieństwa, zadowolenia z pracy i ludzkiej
życzliwości. Szczęść Boże.
Parafia św. Łukasza zaprasza na Mszę św. odpustową w przyszłą niedzielę 18.10 o godz. 11.30, Przy
Parafii będzie podstawiony specjalny autobus do poboru krwi.
Gościmy dzisiaj w naszej Parafii pana Leszka Waksmundzkiego odpowiedzialnego Rycerzy Kolumba
w naszej części kraju. Zapraszamy wszystkich mężczyzn pragnących lepiej poznać Zakon Rycerzy
Kolumba oraz specyfikę powołania mężczyzny w Kościele na spotkanie o godz. 16.00 w kościele.
Duszpasterstwo Nauczycieli DB zaprasza na Mszę św. w poniedziałek 19.10 o godz. 18.00 w Parafii
Matki Bożej Fatimskiej w intencji pracowników oświaty.
W imieniu Ks. Biskupa zapraszamy wszystkich diecezjan do dołączenia do projektu „Pod białoczerwona”, który zakłada budowę całorocznego masztu z flagą narodową. By uczestniczyć w
projekcie należy zagłosować internetowo na projekt na stronie internetowej gov.białoczerwona.pl w
terminie do 11.11.

