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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
23 października 2016 r.
1. Ubiegłą niedzielę przeżywaliśmy w naszym franciszkańskim kościele jako Dzień
Misyjny. W imieniu Sekretariatu Misyjnego naszej Krakowskiej Prowincji Franciszkanów
serdecznie dziękujemy za złożone przy tej okazji ofiary w kwocie 6.623 zł i 50 gr oraz 65
Euro.
2. Na październikowe nabożeństwa różańcowe ku czci Najświętszej Maryi Panny
zapraszamy w dni powszednie o godz. 17.00, a w niedziele o godz. 16.30.
3. We wtorek podczas mszy św. o godz. 7.00 będziemy się modlić w intencjach
zanoszonych przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy, a w sobotę przez
wstawiennictwo Matki Bożej Loretańskiej.
4. W piątek po mszy św. porannej wystawienie Najświętszego Sakramentu
i całodzienna okazja do adoracji. O godz. 15.00 zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia
Bożego.
5. W zakrystii można składać kartki z imionami zmarłych, za których będziemy się modlić
podczas tegorocznych nabożeństw wypominkowych.
6. Informujemy, że będą kontynuowane Msze św. z modlitwami o uzdrowienie.
Tak jak do tej pory będą one sprawowane w ostatni piątek miesiąca. Najbliższa Msza św.
z modlitwami o uzdrowienie będzie w ostatni piątek października, 28 października,
o godz. 17.30.
7. Przygotowujemy kolejną edycję Kursu Alfa, która rozpocznie się 10 listopada.
Zapraszamy do udziału. Zapisy od jutra (od poniedziałku) w zakrystii lub
u o. Sylwestra. Ilość miejsc ograniczona. Informacji udziela o. Sylwester. Spotkanie
organizacyjne dla osób chcących się zaangażować w prowadzenie Kursu Alfa odbędzie się
27 października (czwartek) o godz. 18.00.
8. Zapraszamy młodzież na kolejne czuwania z cyklu Młodzi dla Jezusa (MDJ). Czuwania
będą się odbywać, tak jak w ubiegłych latach, w pierwsze soboty miesiąca
o godz. 19.00. W listopadzie czuwanie będzie wyjątkowo w drugą sobotę miesiąca, czyli
12 listopada. Szczegółowe informacje podamy w późniejszym terminie. Dokładne
informacje na temat czuwań można uzyskać u o. Sylwestra.
9. W bieżącym tygodniu przypadają także następujące wspomnienia liturgiczne:
- w piątek – święto Śś. Szymona i Judy Tadeusza, apostołów;
- w przyszłą niedzielę uroczystość Rocznicy Poświęcenia Naszego Kościoła.
Wszystkim życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej Loretańskiej

