
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW OD 18.11 DO 24.11.2019.

PONIEDZIAŁEK – 18.11.2019; bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy  
i męczennincy (wspomnienie).

18:00 Za + Gintera Warcoka – od rodziny Gabryś.

WTOREK – 19.11.2019.
18:00 Za + Wiktorię Achtelik.

ŚRODA  –  20.11.2019;  św.  Rafała  Kalinowskiego,  prezbitera
(wspomnienie).

 8:00 Za ++ Augustynę i Antoniego Halamów.

CZWARTEK – 21.11.2019; Ofiarowania NMP (wspomnienie).
17:00 Szkolna: Za + ojca Erwina Kołodzieja z okazji urodzin.

PIĄTEK  –  22.11.2019;  św.  Cecylii,  dziewicy  i  męczennicy
(wspomnienie).

17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
18:00 Za + Karola Braunera w 2. rocznicę śmierci.

SOBOTA – 23.11.2019.
 8:00 Za  ++  rodziców  Marię  i  Karola  Wolników,  żonę  Ritę,

rodzeństwo. 

NIEDZIELA – 24.11.2019.
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

 8:00 Za + Jadwigę Syrnik.
10:00 W  intencji  członków  chóru,  scholi,  orkiestry,

psałterzystek i organistek.
15:00 Nieszpory z udziałem chóru.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Niedawno  został  odnowiony  krzyż  przy  ul.  Rudzkiej,  który

został uszkodzony podczas robót drogowych.  Dzisiaj o 14:00

dokonamy  jego  poświęcenia.  Dlatego  nie  będzie  dzisiaj

nieszporów, tylko nabożeństwo pod krzyżem.

2. Msza św. szkolna w czwartek o 17:00. Zapraszam dzieci i młodzież.

3. W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość  Jezusa Chrystusa

Króla  Wszechświata.  Jest  to  ostatnia  niedziela  roku

liturgicznego.

4. W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 10:00  będzie w intencji

wszystkich naszych muzyków kościelnych.

5. Próba chóru w sobotę o 10:00, próba scholi w sobotę o 9:30.

6. Dziękuję  za  mycie  i  przygotowanie  kościoła na  niedzielę.  

W tym tygodniu pracowały panie: Marzena Walenko, Stefania

Jonderko, Agnieszka Adler i Anna Kuśma.

7. Musimy skorygować sposób segregacji śmieci z cmentarza, by

było  to  zgodne  z  regułami  w  naszej  gminie.  Plastikowe

elementy  zniczów,  sztuczne  kwiaty  wrzucamy  do  kubła  na

śmieci  zmieszane.  Do  żółtych  worków wrzucamy  tylko

plastikowe, czyste i zgniecione opakowania (butelki, woreczki,

reklamówki,  kubki)  oraz  drobne  elementy  metalowe.  

Do  worków  brązowych tylko  elementy  biodegradowalne

(zwiędłe  kwiaty,  trawa,  liście).  Bardzo  też  proszę,  żeby  nie

wrzucać śmieci do niewłaściwych worków – to naprawdę ma

znaczenie.

8. Zachęcam  tez  do  lektury  „Gościa  Niedzielnego”.  W  nim

zawsze jest wiele ważnych i ciekawych tematów.


