Księża Pallotyni - Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rynie

OGŁOSZENIA PARAFIALNE - 28.11.2021 I Niedziela Adwentu

- Dziś I niedziela Adwentu. Zapraszamy na Msze św. roratnie w dni powszednie codziennie o g. 7.00
- Jutro 29.11.2021. po Mszy św. wieczornej zapraszamy na spotkanie synodalne członków Rady
Parafialnej &ndash; zarówno duszpasterskiej jak i ekonomicznej. Zachęcamy do uczestnictwa także
wszystkich, którzy chcieliby podjąć dyskusję na tematy związane z synodem.
- Rekolekcje adwentowe rozpoczną się w drugą niedzielę adwentu, 5.12.2021r. Poprowadzi je x. Marcin
Bodziak z Warszawy. W niedzielę msze św. wg porządku niedzielnego, zaś w poniedziałek i wtorek o g.
8.00, 10.00 i 18.00.
- Za tydzień też z racji I niedzieli miesiąca po każdej Mszy św. będzie adoracja Najśw. Sakramentu, a po
Mszy o g. 12.00 spotkanie członków Żywego Różańca.
- Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania odbędzie się wyjątkowo w trzecią niedzielę miesiąca, czyli
19.12.2021r.
- Są już świece CARITAS do nabycia w zakrystii. W tym roku jest tylko jeden wzór i podana cena
&ndash; 16 zł. Dochód przeznaczony jest na działalność CARITAS diec. ełckiej. Zaś ewentualna nadwyżka
na cele zespołu Caritas w Rynie i na cele parafialne. Od następnej niedzieli można będzie zaopatrywać się
w opłatki.
- Przez dwie niedziele 5 i 12 grudnia przy stoisku przed kościołem można będzie nabyć wyroby osób
uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rynie. Dochód przeznaczony będzie na integrację
społeczną uczestników tychże warsztatów
- Dziękujemy mieszkańcom Mrówek i Skorupek, którzy licznie stawili się na sprzątanie kościoła i złożyli
ofiary na kwiaty. Za tydzień o przygotowanie świątyni na niedzielę prosimy wiernych z Rybicala.

Cytat na tydzień: Zostałeś poddany próbie; Bóg wskaże wyjście, abyś nie zginął, owszem, sprawi, abyś
jak naczynie został ukształtowany przepowiadaniem, umocniony utrapieniem
św. Augustyn

Niedziela 28.11.2021
8.00

&dagger; Alicja Borowiak

10.00 &dagger; Władysław Tumanowicz
12.00 &dagger; Magdalena i Ryszard Zacharewicz 1. r. śm.
18.00 listopadowe
Poniedziałek 29.11.2021
8.00

&dagger; Józef Fajer od uczestników pogrzebu

18.00 listopadowe
Wtorek 30.11.2021
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7.00

&dagger; Ryszard Stryjewski od uczestników pogrzebu

18.00 listopadowe
Środa 1.12.2021
7.00

O zdrowie i błogosławieństwo Boże

18.00 &dagger; Jadwiga Andrzejczyk
Czwartek 2.12.2021
7.00
18.00 &dagger; Jolanta Koszykowska
Piątek 3.12.2021
7.00

&dagger; Alfreda Kożuszko

18.00 &dagger; Jan Jocz
Sobota 4.12.2021
7.00

&dagger; Marian Jaszcz od uczestników pogrzebu

18.00 &dagger; Lucyna Asman
Niedziela 5.12.2021
8.00

O zdrowie i Boże błog. dla rodziny Królów

10.00 &dagger; Aniela Antoni i zmarli z rodziny
12.00 &dagger; Marek Stasiak 3. r. śm.
18.00 O błog. Boże, dary Ducha Świętego i opiekę Maryi dla Agnieszki i Jarosława z okazji urodzin
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