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XXX Niedziela Zwykła 29 październik 2006

Ogłoszenia parafialne

- Dziękujemy mieszkańcom Skorupek i Mrówek za przygotowanie kościoła na niedzielną liturgię. Na
następną sobotę zapraszamy mieszkańców Ryńskiego Dworu.

- Dziś taca przeznaczona jest na potrzeby Nuncjatury Apostolskiej w Polsce.

- W tym tygodniu przypada I czwartek,
piątek i sobota miesiąca. W czwartek będziemy się modlić w intencji
powołań kapłańskich i zakonnych. W piątek odwiedzamy chorych od godz.
8:00, spowiedź dla dzieci od godz. 16:00 (szczególnie zapraszamy te
dzieci, które w tym roku przyjęły pierwszy raz Komunię Św.), dorośli od
17:00. Spowiedź i Msza Św. w kaplicach w Monetkach i Ławkach o godz.
19:00. W sobotę nabożeństwo o godz. 20:00, które zakończymy Apelem
Jasnogórskim.

- W Uroczystość Wszystkich Świętych 1 XI (środa) porządek Mszy
Św. (7:00, 8:00 &ndash; Monetki, 9:00, 10:30, 12:00) w zależności od pogody &ndash;
na cmentarzu lub w kościele parafialnym, (15:00 &ndash; Ławki, 18:00.)

- W czwartek 2 XI Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
(Dzień Zaduszny) porządek Mszy Św. &ndash; 7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00.
Porządkując groby naszych zmarłych pamiętajmy o grobach zmarłych,
których już nie ma kto sprzątać, zapalmy również znicze.

- Spotkanie z dziećmi i młodzieżą oazową w sobotę 4 XI o godz. 15:00. Zapraszamy również chętnych
do przynależenia do tego ruchu.
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- Kurs przedmałżeński w przyszłą sobotę 4 XI o godz. 10:00.

- W ubiegły piątek 27X odbyło się ostatnie spotkanie w tej
kadencji Rady Parafialnej i Ekonomicznej w naszej parafii. Składamy
serdeczne Bóg zapłać za pomoc, współpracę. Życzymy Bożego
błogosławieństwa w życiu osobistym.

- Imiennik patrona z 28 X Św. Judy Tadeusza składa serdeczne podziękowania wszystkim za modlitwę,
pamięć i życzenia.

Wszystkim gościom przebywającym w tych dniach w naszej parafii i naszym parafianom życzymy wielu
łask Bożych .

Proboszcz
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