PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
ŚWIĘTEJ RODZINY

12 listopada 2017 roku

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Duszpasterstwie Akademickim „Piątka” zaprasza studentów na kolejny wieczór
maryjny w poniedziałek 13 listopada o godz. 20.00.
2. Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Łódzkiej zaprasza na Mszę św. w
intencji wszystkich zmarłych pracowników służby zdrowia i pomocy społecznej do
parafii pw. Św. Faustyny w Łodzi (pl. Niepodległości) w niedzielę 19 listopada o
godz. 18.00.
3. Sanktuarium Świętości Życia w Łodzi (ul. Łagiewnicka 197/201) zaprasza na dzień
skupienia dla małżeństw pragnących potomstwa, które odbędzie się 25 listopada.
4. We wtorek spotkanie dla bierzmowanych wg ustalonego planu rozpocznie się od mszy
św. o godz. 18.00, a później w sali parafialnej.
5. W środę Katecheza dla Dorosłych o godz. 18.30 w sali parafialnej
6. W piątek o godz. 17.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
7. W piątek o godz. 18.30 spotkanie w sali parafialnej dla uczestników pielgrzymki do
Ziemi Świętej, która odbędzie siew dniach 8-15 kwietnia 2018 r., więcej informacji na
tablicy ogłoszeń i u ks. Kazimierza.
8. W sobotę spotkania formacyjne dla dzieci z klas III przygotowujących się do I Komunii
św. i ich rodziców wg ustalonego planu w sali parafialnej.
9. Przed kaplicą zbiórka ofiar do puszek na rzecz chrześcijan na Bliskim Wschodzie, z
racji Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym.
10.
Rozpoczynamy zbiórkę artykułów żywnościowych dla potrzebujących z naszej
parafii. Jeśli ktoś chce wesprzeć tę akcję, to prosimy o przynoszenie artykułów trwałych
takich jak: mąka, ryż, makaron, olej, puszki itp. i składać je do pudełka przy ołtarzu.
11. 3 grudnia 2017 roku chcemy zorganizować akcję oddawania krwi dla chorego Bartka.
Aby akcja mogła się odbyć musimy przedstawić listę 30 chętnych osób do oddawania
krwi. Jeśli ktoś byłby zainteresowany prosimy o zapisywanie się w zakrystii lub
kancelarii, a także przez FB.
12. Jest dostępna prasa katolicka:
- „Idziemy” – art. „Wszystkiego będę się chciał nauczyć” wywiad z abpem
Grzegorzem Rysiem;
- „Gość Niedzielny”: art. „To nie jest matura” - o sakramencie bierzmowania;
- „Niedziela” – art. „Ocalmy chrześcijan”.
Są także miesięczniki „List do Pani”, „Wzrastanie”, a także czasopisma misyjne.
Zapraszamy do parafialnego kiosku.
14. Wszystkim, życzymy dobrej niedzieli, błogosławionego tygodnia. Niech Dobry Bóg
wszystkim błogosławi.

15. Módlmy się za zmarłych parafian: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... i za naszą
Ojczyznę.

