Ogłoszenia duszpasterskie - 21 XI 2021
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
Z racji przypadającej dzisiaj uroczystości Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata, po Mszy św. o 11.00 wystawienie Najświętszego
Sakramentu, litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt
poświęcenia.
W ubiegłą niedzielę podczas zbiórki z okazji Światowego Dnia
Ubogich zebraliśmy 1550 zł. Bóg zapłać wszystkim Darczyńcom!
W dniu dzisiejszym zgodnie z apelem przewodniczącego Konferencji
Episkopatu Polski przeprowadzamy zbiórkę na rzecz migrantów z granicy
polsko-białoruskiej. Ofiary można wrzucać do skrzynki umieszczonej na
stoliku z czasopismami.
Kandydatów do bierzmowania: uczniów szkoły podstawowej
z klas VII i VIII zapraszamy w piątek na Mszę św. wieczorną
z konferencją.
Czcigodnych Jubilatów obchodzących w tym roku złoty bądź srebrny
jubileusz małżeństwa serdecznie zapraszamy w przyszłą niedzielę na
Mszę św. o godz. 15.00.
Aktualne wypominki roczne będą odczytywane od przyszłej niedzieli.
W dniach od 21 do 29 maja 2022 r. organizujemy 9-dniową
pielgrzymkę autokarową do Chorwacji, Bośni i Hercogowiny
z pobytem w Medjugorie. Pogram pielgrzymki wraz kosztami oraz
dopisanie się na listę już zapisanych osób od przyszłej niedzieli w
zakrystii.
Msza pogrzebowa za śp. Helenę Gądek z Krakowa we wtorek o godz.
14.00, zaś za śp. Antoniego Forysia z Chobotu w środę o godz. 14.00.
Pół godziny przed Mszami różaniec.
Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Solenizantom i Jubilatom nadchodzącego tygodnia składamy
serdeczne życzenia zdrowia i obfitości łask Bożych, zaś wszystkim
radosnego świętowania niedzieli oraz opieki Bożej na cały tydzień.
Matko Boża, Pani Zabierzowska - miej nas w swojej opiece!

Od poniedziałku 22 listopada organista rozpoczyna roznoszenie
poświęconych opłatków na stół wigilijny.

Ze strony parafii organista nie otrzymuje pensji. Ofiary złożone przy okazji
opłatków stanowią formę jego utrzymania, wynagrodzenia za całoroczną posługę
grania i śpiewania w kościele. Bardzo prosimy, aby złożona ofiara była wyrazem
docenienia jego pełnej oddania i poświęcenia pracy na rzecz naszej wspólnoty
parafialnej. Opłatki można też otrzymać w kościele bezpośrednio u organisty
bądź w zakrystii.
Poniedziałek od godz 13.30 - Kąt
Czwartek od godz 14.00 - Chobot od p. Genowefy Jasiak
Piątek od godz. 14.30 – Chobot od Leśniczówki wraz z Psarką
Sobota od godz. 9.00 – pozostała część Chobotu i Zakrzeniec

