Ogłoszenia duszpasterskie
XXVIII Niedziela zwykła
Nadole i Żarnowiec
10 października 2021

XXVIII Niedziela zwykła,
10 października 2021
Ogłoszenia - Nadole:

1/ Kalendarz Liturgiczny:
Środa – wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera (Wieczór Fatimski: różaniec o g.
17.30; po mszy św. procesja do kapliczki MB),
Czwartek - św. Marii Małgorzaty Alacoque, dziewicy,
Piątek - Wspomnienie św. Teresy z Avila, dziewicy i doktora Kościoła,
Sobota – Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej oraz 43. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na
papieża.
2/ Można już zrobić rezerwacje w zakrystii mszy św. na rok 2022.
3/ Różaniec od poniedziałku do piątku o g. 18.00 (w środy i piątki po mszy św.). W soboty po
mszy św. o g. 9.00, a w niedziele przed sumą o g. 9.30.
4/ Katecheza dla dzieci I-komunijnych w przyszłym tygodniu po sumie.
5/ Dziś Dzień Papieski. Ofiary do puszek na „Dzieło Tysiąclecia” po mszy św.
6/ Dziękuję za posprzątanie i przystrojenie naszego Kościoła, za złożone ofiary na tacę remontowo
- gospodarczą oraz za wspólną modlitwę.
Wszystkie zmiany wprowadzane są na bieżąco i umieszczane są w zakładce na stronie int.:
Aktualności i/lub Intencje Mszalne.
7/ Intencje Mszy św. w tygodniu (11-17 października 2021):
Poniedziałek 9.00 - za pielgrzymów do Medjugorie dziękczynno-błagalna
Wtorek 9.00 - za pielgrzymów do Medjugorie dziękczynno-błagalna
Środa 18.00 - za Bożenę z okazji urodzin – o Boże błog. i opiekę MB
Czwartek 9.00 – za pielgrzymów do Medjugorie dziękczynno-błagalna
Piątek 18.00 - za Kingę w 6 rocz. urodzin i imienin, o potrzebne łaski, zdrowie, dar mądrości i
opiekę MB

Sobota 9.00 – za Karolinę i Laurę i całą Rodzinę – o Boże błog. i opiekę MB
Niedziela (17.10) 10.00 – dziękczynno-błagalna w rocz. ślubu Teresy i Ryszarda
12.15 – dziękczynno-błagalna w rocz. ślubu Anny i Rafała

Ogłoszena - Żarnowiec
XXI DZIEŃ PAPIESKI
1. Dziękuję za wszystkie złożone i wpłacane na konto ofiary na utrzymanie naszej parafii i kościoła,
szczególnie dzisiaj na tacę gospodarczą.
2. Dzisiaj XXI Dzień Papieski. Jak każdego roku można wesprzeć (zbiórka do puszek) fundusz
stypendialny
dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji materialnej.
3. Rozpoczynamy też zbiórkę ofiar na pomnik ś.p. ks. Krzysztofa. Ofiary można składać na niedzielną
kolektę w kopertach
lub też wpłacać na konto parafialne z dopiskiem “Pomnik”.
Ponadto tegoroczna zbiórka do puszek na cmentarzu 1 listopada również będzie przeznaczona na ten
cel.
4. W środę przypada wieczór fatimski: o godz. 18.00 Różaniec Fatimski i Suplikacje.
W tym czasie okazja do spowiedzi świętej.
Następnie msza święta w intencjach zbiorowych (nie ma Nowenny) i procesja fatimska. Proszę
przynieść świece.
5. Zapraszam na nabożeństwa różańcowe dla dzieci we wtorek i piątek o godz. 15.30,
a dorosłych i młodzież w dni powszednie (w tym tygodniu oprócz środy) o godz. 17.30.
6. Można włączyć się w dzieło modlitwy różańcowej “Morze Modlitwy” odmawiając codziennie,
przez dwa miesiące, dziesiątkę różańca zawierzając swoją miejscowość.
7. Zmarł nasz były parafianin ś.p. Adam Lieske.
Pogrzeb odbył się w piątek na naszym cmentarzu. Wieczny odpoczynek…
Ks. Arkadiusz Warszyński

