Projekt kościoła – z budową trochę jednak poczekamy.
Od poniedziałku zaczynamy prace archeologiczne.
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DZIEŃ UBOGICH
Chrystus prosi nas, swoich uczniów o trzy postawy:
Wierność Ewangelii
Troska o ubogich
Głoszenie Ewangelii
Dziś zadajmy sobie pytanie: jak troszczymy się o potrzebujących, czy moje
serce jest otwarte na potrzebujących, czy jestem miłosierny?

KALENDARZ ADWENTOWY
Do Adwentu mamy jeszcze trochę czasu, ale już jest
„Boski Adwent”, czyli pierwszy w Polsce
chrześcijański kalendarz adwentowy, który pomoże
dzieciom przygotować się na Święta Bożego
Narodzenia.
Co w środku?
• 24 okienka na każdy dzień grudnia do Świąt
• 24 pyszne czekoladki
• 24 zadań stworzonych specjalnie dla dzieci
• 7 kodów QR do filmików, które pomogą Twojemu
dziecku lepiej przeżyć Adwent
Do nabycia w zakrystii. Cena 12 zł.
Informacje: www.boskiadwent.pl i
www.facebook.com/boskiadwent
TYTKA CHARYTATYWNA ŚWIĘTEJ RITY
Zapraszam do włączenia się w akcję Tytka charytatywna
Świętej Rity, by pomóc na Święta tym, którzy są w
potrzebie. Zapraszam by przynosić artykuły spożywcze o
długim terminie przydatności (cukier, konserwy, ryż,
makaron, kawę, herbatę itp.) oraz chemię gospodarczą.
Proszę o przynoszenie do 13 grudnia, byśmy na czas
dostarczyli rodzinom znajdującym się w potrzebie.

Ogłoszenia Parafialne

Za tydzień w niedzielę 22.11 dzień Naszej Patronki – Świętej Rity. Msza
Święta za Nas i w naszych intencjach o godz. 10:00 a także o 8:00. Zapraszam
do napisania intencji próśb i podziękowań przez wstawiennictwo świętej Rity.
2. W kaplicy obowiązuje nakaz noszenia maski na nosie i na ustach. Bardzo
proszę dezynfekować ręce wchodząc do kaplicy. W kaplicy obowiązuje limit
osób 14 a w oratorium 11. Nie licząc służby liturgicznej.
Transmisja wszystkich Mszy Świętych i nabożeństw.
Sakrament Pokuty przed Eucharystiami, jeśli ktoś chciałby na ławeczce na
zewnątrz - po Mszy Świętej w tygodniu (proszę o kontakt).
Komunia święta w tygodniu o 21:00, a w niedzielę o 12:30.
Sakrament chrztu po uprzednim uzgodnieniu terminu, a przygotowania do
chrztu indywidualne.
3. Adoracja w tygodniu w środę od 19:00 - 22:00 a w pozostałe dni od
poniedziałku do piątku od 19:00 do 21:00. Komunia o 21:00 i Apel Jasnogórski
4. Dziś Dzień Ubogich. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w pomoc dla
potrzebujących. W tym tygodniu będziemy gościli siostry Elżbietanki, które
wszystkie zebrane dary zabiorą dla swoich podopiecznych.
Już od dziś można włączyć w akcję Caritas Tytka charytatywna Świętej Rity.
5. Poświęcenie książeczek do nabożeństwa dla dzieci komunijnych dziś w
niedzielę. Odbieranie według harmonogramu. Bardzo proszę, by byli obecni
odpowiedzialni przedstawiciele rodziców danych klas
Poniedziałek godz. 17:30 klasa 3 A
godz. 19:10 klasa 3 B
środa
godz. 17:30 klasa 3 C
godz. 19:10 dzieci uczące się w innych szkołach
6. W zakrystii dostępne są kalendarze adwentowe
7. Od przyszłej niedzieli będą poświęcone opłatki i będzie możliwość, by się w
nie zaopatrzyć. Ofiara w tym roku przeznaczona jest na fundamenty.
8. Intencje Mszy Świętej na przyszły rok można przynosić do zakrystii lub
przesyłać mailem.
9. Kto chciałby ofiarować choinki na Boże Narodzenie, proszę o kontakt.
10. Spotkania wszystkich grup duszpasterskich zawieszamy
spotkania zawieszone do czasu zniesienia obostrzeń sanitarnych
11. Biuro Parafialne nieczynne. Proszę o kontakt telefoniczny 607981781.
12. 1/3 dzisiejszej składki przeznaczamy na Arcybiskupie Seminarium Dziękuję
bardzo za troskę o materialny wymiar życia parafii, za ofiary składane w
kaplicy, przez zrzutka.pl i na konto parafialne. Dziękuję za naszą wspólną
troskę i za darowizny na konto: SBG 34 9048 0007 2001 0013 9003 0001.
1.

Intencje Mszy 16 – 22.11.2020

15.11.2020

PONIEDZIAŁEK, 16.11.2020
Śp. Henryk Walicht – Gregorianka
1830
W intencji Beaty
WTOREK, 17.11.2020
800 Śp. Henryk Walicht – Gregorianka
ŚRODA, 18.11.2020
1830 Śp. Jan Kopaniarz
Śp. Henryk Walicht – Gregorianka
CZWARTEK, 19.11.2020
Śp. Henryk Walicht – Gregorianka
1830
Śp. Ks. Macieja Przewoźnego z okazji urodzin
PIĄTEK, 20.11.2020
1830 Śp. Henryk Walicht – Gregorianka
SOBOTA, 21.11.2020
Śp. Henryk Walicht – Gregorianka
30
16 Śp. Wiesław Konewka (84 ur) od dzieci z rodzinami
Z okazji 1 urodzin Julity
NIEDZIELA, 22.11.2020
DZIEŃ NASZEJ PATRONKI
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

800
1000
1130
1900

Z okazji urodzin Marty o zdrowie i błogosławieństwo dla całej
rodziny
Śp. Adela Elżbieta Leszek, Marianna Paweł Gaładyk, Halina Henryk
Łuczak
Za Nas i w Naszych intencjach
Śp. Helena Kozłowska (21 r.śm.) Władysław Agnieszka Piechowiak
od syna z rodz.
Śp. Urszula Zaremba (4 r.śm.) Anna Janicka, Henryk Mikołajczak
Śp. Henryk Walicht – Gregorianka

Zachęcam do modlitwy przy grobach za zmarłych przez cały listopad i zyskiwania
odpustu za zmarłych.
Intencje mszy świętej na przyszły rok można przynosić do zakrystii lub przesłać
mailem.

