Ogłoszenia Duszpasterskie, 10.11.2019 r.

1. Jutro święto narodowe i szczególny dzień modlitwy za Ojczyznę. Zapraszamy na Msze Święte o 8:00 i 18:30.
2. Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w dolnym kościele od poniedziałku do soboty, od 8:40 do
18:20. W poniedziałek, 11 listopada zapraszamy do adoracji w intencji Ojczyzny.
3. Całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu odbędzie się w przyszły weekend. Rozpoczęcie w sobotę, 16
listopada o 21:30, a zakończenie w niedzielę o 7:50.
4. Msza święta w intencji uzdrowienia duszy i ciała będzie sprawowana w niedzielę, 17 listopada o 18:30.
5. Modlitwa kanonami z Taizé i przygotowanie do Europejskiego Spotkania Młodych, dzisiaj, o godz. 19:30 do
dolnego kościoła.
6. Najbliższe spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar” odbędzie się w poniedziałek, 11 listopada. Msza
święta o 18:30 w kościele, a następnie o 19:15 spotkanie w piwnicy starej plebanii.
7. Spotkanie Czcicieli Miłosierdzia Bożego we wtorek, 12 listopada o 15:30 w domu parafialnym, sala nr 8.
8. Wycieczka Klubu Seniora do Chmielna odbędzie się w środę, 13 listopada. Wyjazd o 9:30 spod kościoła. Koszt
60 zł. Są jeszcze 4 miejsca wolne, zapisy we wtorek w biurze parafialnym.
9. Seniorów zapraszamy na zajęcia z gimnastyki zdrowotnej w domu parafialnym w każdy poniedziałek o godz.
17:15 w sali nr 10.
10. Najbliższe spotkanie Przymierza Miłosierdzia odbędzie się w niedzielę, 17 i 24 listopada po wieczornej Mszy
Świętej.
11. Wszystkich, którzy zapisali się na pielgrzymkę do Izraela i Jordanii w lutym zapraszamy na spotkanie
organizacyjne w niedzielę, 17 listopada o 17:00 w sali 4 w domu parafialnym.
12. Pan Andrzej Kałdowski, organista chyloński, będzie roznosił opłatki na stół wigilijny od 12 listopada.
13. Młodzież z Klubu Alternative zaprasza do zbiórki na rzecz schroniska ,,Ciapkowo” w Gdyni. Od 12 do 30
listopada bieżącego roku prosimy o przyniesienie: karmy (mokra i sucha), koce, pluszaki, kołdry, poduszki,
ręczniki, ręczniki papierowe, środki higieniczne dla zwierząt oraz inne materiały przydatne pupilom. Dary można
przynosić do domu parafialnego, przed główne wejście codziennie w godz. 10:00-20:00.
14. Dzisiaj oraz za tydzień taca przeznaczona będzie na prace związane z remontem zakrystii dolnego kościoła i
z wymianą kostki brukowej.

W minionych dniach zmarli:
+ Elżbieta Bogacka, lat 75; + Janina Kołecka, lat 83; + Maria Staniewska,
+ Edmund Konefka, lat 89; + Andrzej Olszewski, lat 86; + Edmund Graban, lat 85;
+ Marian Żygowski, lat 81;
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