
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW OD 25.10 DO 31.10.2021.
PONIEDZIAŁEK – 25.10.2021.17:30 Za ++ rodziców Franciszkę i Alfonsa Łyczków.
WTOREK – 26.10.2021.8:00 Za ++ Jerzego Okręta w 1. rocznicę śmierci oraz żonę Barbarę.
ŚRODA – 27.10.2021.8:00 Za ++ Annę i Alojzego Kowolów.
CZWARTEK – 28.10.2021; św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza(święto).17:00 Adoracja.17:30 Szkolna. Za ++ rodziców Elżbietę i Alojzego Nowaków.
PIĄTEK – 29.10.2021.17:30 Za ++ Huberta i Marię Gacków.
SOBOTA – 30.10.2021.8:00 Za + Krystynę Borszcz w 1. rocznicę śmierci.

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 31.10.2021.8:00 Do Bożej Opatrzności w intencji rodziny Heleny i JanaKrziżków.10:00 W intencji Łucji Niewrzoł z okazji 70. rocznicy urodzin.14:00 Różaniec.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.

1. Witamy w naszej wspólnocie dk. Rafała Kwiecińskiego, który
zawitał dzisiaj do nas jako przedstawiciel naszego seminarium
duchownego w ramach Niedzieli Pastoralnej.

2. Dzisiaj Niedziela Misyjna, która rozpoczyna Tydzień Misyjny. W
tym czasie modlimy się w intencji misji. Również na misje będzie
przeznaczona kolekta w przyszłą niedzielę.

3. Rodziców dzieci komunijnych zapraszam dzisiaj na spotkanie o
14:45 (po różańcu) do Domu Parafialnego.

4. Zapraszam do udziału w nabożeństwach różańcowych w
niedziele o 14:00, a w dni tygodnia o 18:00, lub po Mszy św.
wieczornej.

5. Koło Emerytów zaprasza wszystkich seniorów na spotkanie z
okazji Dnia Seniora w środę na godz. 15:00 do domu
parafialnego.

6. Msza św. szkolna w czwartek o 17:30 – zapraszam wszystkie
dzieci i młodzież.

7. Próba chóru w piątek o 19:30, próba scholi w sobotę o 10:00.
8. Dzieci zapraszam na Spotkanie z Ewangelią w sobotę o godz.
16:00 w Domu Parafialnym.

9. Można już składać w zakrystii kartki zwypominkami za zmarłych.
10. Są do nabycia znicze Caritas w cenie 3,00 zł.
11.Dziękuję za sprzątanie kościoła. W tym tygodniu pracowały
panie: Gabriela Dziedzioch, Edyta Łyczek, Hanna Łyczek i Mariola
Uliczka.

12.Wzwiązku z przystąpieniem naszej Gminy do opracowania „Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nędza” (PGN), zwracamy
się z prośbą o wypełnienie przygotowanej ankiety, która
skierowana jest do właścicieli budynków jednorodzinnych.
Ankietę można wypełnić pod adresem:
nedzapgn.ankietaplus.pl (nie wymaga drukowania ponieważ
zapisuje się automatycznie) lub wypełnić wersję papierową
dostępną w Urzędzie Gminy. Ankietę należy wypełnić lub
dostarczyć do dnia 15 listopada 2021 r.


