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„Bóg Zapłać” za złożone ofiary na potrzeby archidiecezji. Także dzisiaj przed kościołem będzie zbiórka na Papieską Fundację „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Nieszpory niedzielne dzisiaj o godz. 16.oo. Zapraszamy!
W poniedziałek wspominamy św. Jozafata, biskupa i męczennika. Ze względu na
dzień wolny od pracy w poniedziałek Kancelaria Parafialna nie będzie czynna. Do sprzątania naszego kościoła zapraszamy w poniedziałek i w piątek po Mszy św. wieczornej
parafian z ul. Długiej.
We wtorek wspominamy św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski oraz obchodzimy dzień fatimski. Różaniec fatimski o godz.
6.oo a po nim Msza św. w intencji czcicieli MB fatimskiej. Także we wtorek spotkanie
rodziców dzieci z klasy III A z SP nr 19 o godz. 18.oo w Domu Parafialnym.
W środę na godz. 16.oo zapraszamy Legionistów, Auksyliatorów oraz wszystkich
parafian na Adorację Najświętszego Sakramentu połączoną z koleją częścią rozważań
nad „Traktatem o prawdziwym Nabożeństwie do NMP” Ludwika Marii Grignion de
Montfort, zaś po Mszy św. wieczornej zapraszamy do kościoła na modlitwę za parafię.
W sobotę wspominamy św. Elżbietę Węgierską, zakonnicę. Od godz. 16.oo okazja
do sakramentu pokuty i pojednania.
W przyszłą niedzielę obchodzimy Odpust ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej,
patronki naszej parafii. Słowo Boże wygłosi do nas Ks. Jerzy Wójcik, proboszcz parafii w
Szerokiej. Uroczysta Suma Odpustowa o godz. 12.15, na którą zapraszamy Poczty Sztandarowe, Strażaków, Orkiestrę, Koło Gospodyń w strojach i wszystkich parafian. Także w
przyszłą niedzielę obchodzi swoje urodziny Ks. Piotr, nasz wikariusz. Z tej okazji zapraszamy na Mszę św. dziękczynną na godz. 16.3o.Kolekta w tym dniu jest przeznaczona na
potrzeby remontowe parafii.
Bóg Zapłać wszystkim sprzątającym w zeszłym tygodniu naszą świątynię. Msza św.
w waszej intencji w poniedziałek 26 listopada o godz. 17.oo.
Do nabycia prasa katolicka „Gość Niedzielny”, Dla dzieci „Mały Gość”.
SŁOWO ŻYCIA:
„BŁOGOSŁAWIENI UBODZY W DUCHU,
ALBOWIEM DO NICH NALEŻY KRÓLESTWO NIEBIESKIE”
(Mt 5,3)

