Ogłoszenia parafialne
XXIX Niedziela zwykła 18.10.2020 r.
18 października 2020
Przeżywamy Niedzielę Misyjną, po Mszach św. będziemy zbierali ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne.
Parafia św. Jana Pawła II zaprasza na Mszę św. Odpustową w przyszłą niedzielę 25.10 o godz. 12.00.
Z okazji wspomnienia św. Łukasza patrona pracowników służby zdrowia pragniemy złożyć życzenia
zdrowia, Bożego błogosławieństwa i ludzkiej życzliwości wszystkim lekarzom, pielęgniarkom i
pozostałym pracownikom służby zdrowia szczególnie dzisiaj gdy narażają oni swoje życie i zdrowie.
W poniedziałek Duchowa Adopcja w czasie Mszy św. o godz. 18.00. W czwartek obchodzimy
Uroczystość św. Jana Pawła II, patrona województwa.
W związku ze zmianami dotyczącymi czerwonej strefy pragniemy poinformować, że od soboty
wszystkie spotkania w domu parafialnym zostały zawieszone do odwołania. W kościele prosimy
zakrywać usta i nos oraz zachować dystans w ławkach. Obowiązuje nas również limit 1 osoby na 7
metrów kw. Przy wyjściu znajdują się miejsca do dezynfekcji rąk.
Różaniec dla dzieci, spotkania przed Pierwszą Komunią św. i przed bierzmowaniem zostają
zawieszone, chorych będziemy odwiedzać w domach jedynie na wezwanie. Spowiedź św. w tygodniu
i w niedzielę 15 min przede Mszą św.
W Biurze Parafialnym i w zakrystii można składać wymienianki jednorazowe i roczne. Druki
wyłożone są w wejściu do kościoła.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o pracy misjonarki Wandy Błeńskiej, refleksje o
nowej encyklice Papieża oraz o Jezusie na TikToku.
Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu i modlitwę uwielbienia w piątek 23.10 od 18.00
do 21.00.
W zeszłym tygodniu w czasie Dnia Papieskiego zebraliśmy 1310 zł. na stypendia Dzieła Nowego
Tysiąclecia, Bóg zapłać. W przyszłym tygodniu będziemy mogli wesprzeć Hospicjum Perinatalne
poprzez zakup kalendarzy-cegiełek.
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa zaprasza środowiska akademickie na Rekolekcje Powrotne
„Nigdy więcej sam” prowadzone przez ks. Mirosława Malińskiego z Wrocławia od 25.10 do 28.10. o
godz. 18.00.
Dzisiaj gościmy Siostrę Szarytkę Halinę Skurnicką, która opowie nam o inicjatywie modlitwy w
intencji kapłanów.
W ostatnim czasie zmarli: śp. Grzegorz Hinz l. 69, zam. ul. Gawędy 1 oraz śp. Danuta Tomecka l. 65,
zam. ul. Przybory 7. Polećmy ich Bożemu Miłosierdziu: Dobry Jezu a nasz Panie…

