29 niedziela zwykła
21 października 2018
informacje duszpasterskie
Niedziela Misyjna
12 rocznica poświęcenia kościoła - "kiermasz"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cieszymy się obecnością Sióstr Werbistek. Wychodząc z kościoła można złożyć na ręce
Sióstr swoją ofiarę misyjną i wziąć od Sióstr materiały Misyjne. Dziękujemy za wszelką
ofiarę wspierającą dzieło misji.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dzisiaj świętując 12 rocznicę poświęcenia kościoła, zapraszamy na AKATYST
o Najświętszej Maryi Pannie, który poprowadzi nasz Chór Parafialny.
Nabożeństwo rozpocznie się o godz.16.oo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------W dni powszednie w czasie nabożeństwa różańcowego o godzinie 17.25 będziemy czytając
wypominki - polecali naszych zmarłych modlitwom Kościoła.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jutro w poniedziałek w Koźlu rozpocznie się Kurs Przedmałżeński.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kolejarze we wtorek spotykają się na Różańcu przy kapliczce św. Katarzyny przy kościele
św. Eugeniusza. Początek modlitwy o godz.17.15.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------W tym tygodniu Krąg Biblijny w środę o godz.19.00.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------W czwartek na 18.45 zapraszamy osoby starsze, które nie ukończyły katechizacji lub nie
przyjęły Sakramentu Bierzmowania na katechezy zwane KATECHUMENATEM.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dzieci w piątek przychodzą na "szkolny różaniec" na godz.16.3o, o godz.19.oo różaniec
z udziałem młodzieży.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wypominki modlitewne można składać po mszach świętych w zakrystii lub w ciągu
tygodnia w kancelarii parafialnej.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dzisiaj trzecia niedziela października. Po mszy świętej można złożyć ofiarę na spłatę
długu za wykonane prace parkingowe. Mamy do spłaty 60 tysięcy złotych. Serdecznie
wszystkich prosimy o pomoc. Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane drogą bankową lub
w kościele.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prasa katolicka.
"Miłujcie się" - głównym tematem jest prawda o rzeczywistej obecności Pana Jezusa
w Eucharystii i o mocy adoracji eucharystycznej;
"Anioł Stróż" - dla najmłodszych.
Październikowy "Mały Gość Niedzielny" pięknie przybliża RÓŻANIEC.
"Gość Niedzielny" a w nim wiele o dziele misji, o przyjęciu Komunii świętokradzko i
niegodziwie, o rewolucjach w emeryturach, które szykują się już w przyszłym roku.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przy drzwiach na stolikach i w kiosku mamy wyłożoną nową "Gazetkę Parafialną", która
przybliża ostatnie wydarzenia parafialne. Koszt wydania 3 złote.
Dziękujemy za trud jej wydania.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------W przyszłą niedzielę zmiana czasu. Śpimy godzinę dłużej.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

