Ogłoszenia parafialne
XXIX Niedziela zwykła 17.10.2021 r.
16 października 2021
Gościmy dzisiaj w naszej Parafii ks. Sławomira Szwagrzyka, który pracuje na terenach misyjnych w
Kanadzie. Polecamy jego posługę duszpasterską naszym modlitwom.
Dzieci zapraszamy na różaniec od poniedziałku do czwartku o godz. 16.30, a dorosłych codziennie na
17.30.
W poniedziałek, z okazji święta św. Łukasza patrona pracowników służby zdrowia pragniemy złożyć
życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa i ludzkiej życzliwości wszystkim lekarzom,
pielęgniarkom i pozostałym pracownikom służby, Szczęść Boże.
We wtorek Duchowa Adopcja w czasie Mszy św. o godz. 18.00. We wtorek również przybędzie do nas
pielgrzymka z Parafii św. Marka wraz z ks. Proboszczem, by oddać Parafię św. Józefowi. W tym dniu
można uzyskać odpust zupełny.
Rycerze Kolumba zapraszają na Różaniec św. o godz. 20 pod figurą Matki Bożej wszystkich mężczyzn
wraz z rodzinami w intencji żon, dzieci i rodzin. W piątek 22.10 obchodzimy Uroczystość św. Jana
Pawła II, patrona naszego województwa.
Dzisiaj (niedziela) razem z młodzieżą zapraszamy na koncert - czuwanie z okazji Dnia Papieskiego o
godz. 16.30 szczególnie zapraszamy młodzież przygotowującą się do bierzmowania z wszystkich
poziomów klas VII, VIII i I.
Młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania z klas I zapraszamy na spotkanie w
piątek o godz. 18.30. Młodzież licealną zapraszamy na spotkanie w środę o godz. 19.00, a studentów
na godz. 20.00 na strefę dialogu. Młodzież z klas VI do VIII zapraszamy w czwartek na godz. 18.30
do salki.
We wtorek za tydzień (26.10) organizujemy parafialny seans filmowy: "Wyszyński. Zemsta czy
przebaczenie". Kino Helios, godz. 19.00, bilet 12 zł. Zapisy chętnych w zakrystii.
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 różańcu, o świętości ks. Popiełuszki i relacja z
pobytu ks. Bpa Włodarczyka w naszej Parafii.
W poniedziałek, Odnowa w Duchu Świętym zaprasza na Adorację Najświętszego Sakramentu i
modlitwę uwielbienia i modlitwą wstawienniczą po Mszy św. o 18.00.
W zeszłym tygodniu w czasie Dnia Papieskiego zebraliśmy 2520 zł. na stypendia Dzieła Nowego
Tysiąclecia, Bóg zapłać. W przyszłą niedzielę Parafia św. Jana Pawła II zaprasza na Mszę św.
odpustową o godz. 12.00. Ks. Proboszcza jak i wszystkich Parafian polecamy opiece św. Patrona.
Wszystkich Parafian zapraszamy na katechezy ewangelizacyjne w każdy poniedziałek i czwartek o
godz. 19.30 w salce na plebanii.

W ostatnim czasie zmarli: śp. Jan Wnuczyński, l. 86, zam. ul. GOPR 9; śp. Krystyna Szałańska l. 66,
zam. ul. Gawędy 1; śp. Anna Tomczak l. 82, zam. ul. Zarembiny 19 oraz śp. Kazimierz Lepa l. 84,
zam. ul. Porazińskiej 5. Polećmy ich Bożemu Miłosierdziu: Dobry Jezu a nasz Panie…

