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1. W przyszłą niedziele o godzinie 12.00 będziemy przeżywali uroczystość odpustową ku czci św.
Jozafata, zachęcamy do licznego w niej udziału. Sumę odpustową odprawi i wygłosi kazanie
kapłan unicki z Witebska na Kresach gdzie 12 listopada 1623 roku śmierć męczeńską poniósł
św. Jozafat Kuncewicz patron naszej parafii.
2. W przyszłą niedzielę z racji Święta Niepodległości zapraszamy wszystkich chętnych na
patriotyczne śpiewanie na salę na nową plebanię o godz. 16.30.
3. Młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania z klas siódmych i ósmych wraz z
opiekunami grup zapraszamy w przyszłą niedzielę o godzinie 11.00 na spotkanie na nową
plebanię, a po spotkaniu na Mszę świętą odpustową.
4. Jeszcze do przyszłej niedzieli możemy składać kartki wspominkowe polecając modlitwie
Kościoła naszych zmarłych. Kartki wspominkowe znajdują się na bocznych ołtarzach i pod
chórem.
W listopadzie za zmarłych polecanych w
wypominkach modlimy się na różańcu codziennie o godz. 17.30 według wyznaczonych na dany
dzień miejscowości i ulic.
5. Od dzisiaj w naszej parafii po Mszy św. o godz. 10.00 w kolejne niedziele listopada będą
odbywały się cztery konferencje dla rodziców i chrzestnych wymagane przy chrzcie dzieci.
6. Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater zaprasza absolwentów na jubileusz stulecia szkoły,
który odbędzie się w dniach 22 – 23 listopada.
7. Na ekrany kin polskich wszedł głośny film produkcji amerykańskiej, NIEPLANOWANE
gromadzący wielką widownię w USA i na świecie. Jest to historia Abby Johnson dyrektorki sieci
klinik aborcyjnych, która bardzo chciała pomagać kobietom. Tak było do czasu, gdy zobaczyła
coś, co zmieniło jej życie i odmieniło Amerykę i nie tylko Gdybyś miał zobaczyć w tym roku
tylko jeden film, zobacz właśnie ten. Petycję do amerykańskich producentów o udostępnienie
go polskim widzom złożyło 224 tys. naszych rodaków. W kinie Merkury: od 9 do 11 oraz 16 i 17
listopada o godz. 16.10. Więcej informacji w gablocie.
8. Dzieci po Mszy św. podejdą do błogosławieństwa i po coniedzielne ziarno.
9. Pomódlmy się za zmarłych polecanych w wypominkach i zmarłych bliskich naszemu sercu
módlmy się: Wieczny odpoczynek …

