Ogłoszenia parafialne
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXVIII Niedziela
13.10.2019r.
13 października 2019
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 13.10.2019r.
1. Kandydatów do sakramentu bierzmowania z klas I szkół ponadpodstawowych prosimy w
przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 15.30 i na spotkanie po tej Mszy św.

1. Z czwartku na piątek o godzinie pierwszej w nocy wyjeżdża autokar z parkingu kościelnego na
lotnisko Okęcie z 49 osobową Parafialną Pielgrzymką do Rzymu. Pielgrzymka jest
organizowana śladami św. Jozafata na stulecia powstania naszej parafii rzymskokatolickiej w
miejsce skasowanej przez cara parafii unickiej.
2. W dalszym ciągu zapraszamy na październikowe nabożeństwa różańcowe w dni powszednie i w
niedzielę na godz. 17.30. Również dzisiaj nabożeństwo fatimskie będzie połączone z różańcem
o godz. 17.30. W przyszłą sobotę ze względu na Mszę ślubną różaniec będzie odmawiany po
Mszy wieczorowej.
3. Na bocznych ołtarzach wyłożone są kartki wypominkowe. Pamiętajmy o wpisaniu adresu
proszących o tę modlitwę, by można było rozłożyć kartki na wyznaczony dzień do wyczytania.
4. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 10.00 odbędzie się konferencja przed chrztem dzieci,
dla ich rodziców i chrzestnych.
5. W przyszłą niedzielę o godz. 18.00 w kościele bł. Honorata będzie sprawowana Msza św. w
intencji pracowników służby zdrowia z racji święta ich patrona św. Łukasza.
6. Duszpasterstwo Akademickie zaprasza dorosłych wiernych na Kurs Alpha pogłębiający wiarę i
odpowiadający na wiele ważnych pytań. Pierwsze spotkanie we wtorek na nowej plebanii o
godz. 19.00.
7. Bialska Drużyna Harcerek z ZHR organizuje nabór dziewcząt ze szkół podstawowych.
Szczegółowe informacje na plakacie w gablocie.
8. Bal Wszystkich Świętych. Parafia organizuje dla dzieci Bal Wszystkich Świętych 26 X 2019r od
godz. 14.00 do 17.00. Wpisowe 5 zł. Zapisy u Sióstr Sercanek.
9. Dzieci zapraszamy do błogosławieństwa i po coniedzielne ziarno.
10. W minionym tygodniu odeszli do Pana: Osmólski Jerzy i Wróbel Jerzy; za nich, za zmarłych
dobrodziejów parafii, za polecanych w wypominkach i zmarłych bliskich naszemu sercu
módlmy się: Wieczny odpoczynek …

