XXXIII Niedziela Zwykła 13.11.2022 r.
Dzisiaj Msze Święte będą celebrowane: 700, 900, 1100 i o 1600. Na Bielance o 1000.
Msze Święte w tygodniu: o 700, a w środę i piątek również po południu.
Dziś przeżywamy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Z tej okazji zbiórka do puszek na
"Kościół w potrzebie". Jest to również Światowy Dzień Ubogich. W przyszłą niedzielę ofiarami do puszek
będzie można wesprzeć działalność naszego Caritasu. Również w sklepach będą wystawione kosze na
produkty do paczek świątecznych. Bóg zapłać za wszelką Waszą ofiarność.
4.
W liturgii Kościoła tego tygodnia: w czwartek - Świętej Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy; w piątek Błogosławionej Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy.
5.
Spotkania: DSM i kandydatki - w środę o 1600; Ministranci i aspiranci - w piątek o 1600; MGA - w
piątek o 1800.
6.
W najbliższą środę odbędzie się listopadowe nabożeństwo ku czci Matki Bożej Szkaplerznej, naszej
patronki. Rozpoczniemy je godzinkami o 1630, po nich Msza Święta, a następnie procesja różańcowa wokół kościoła, zachęcamy do zabrania z sobą lampionów. Prosimy mieszkańców Kawiorów o przygotowanie
i niesienie feretronu.
7.
W przyszłą niedzielę Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. To ostatnia niedziela roku
liturgicznego, a także patronalne święto Liturgicznej Służby Ołtarza. Całej wspólnocie LSO dziękujemy za
codzienną służbę i solidne wywiązywanie się z obowiązków. Dziękujemy też rodzicom za dopingowanie
swoich synów w podejmowaniu tej służby i serdecznie zapraszamy kolejnych kandydatów.
8.
Bóg zapłać za liczną obecność w czasie oktawy Wszystkich Świętych na nabożeństwach i wspólnych
modlitwach za zmarłych, zwłaszcza na Mszy Świętej na cmentarzu.
9.
Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania uroczystości Narodowego
Święta Niepodległości: Księdzu Jerzemu za pomysł i inicjatywę, Dzieciom z Przedszkola i Szkoły Podstawowej, Panią Dyrektor i Wychowawczyniami, Przedstawicielom POMIMO za prowadzenie Biesiady oraz
rodzicom LSO i DSM za pomoc w przygotowaniach, za współorganizację OSP, Paniom przygotowującym
dekoracje - na czele z Panią Teresą Szarowicz, Pocztom Sztandarowym oraz chórowi parafialnemu poprowadzonemu przez Pana Organistę, p. Sołtysowi
10.
Pan Sołtys informuje, że IV ratę podatku gruntowego i opłatę za gospodarowanie odpadami będzie
przyjmował 14 i 15 listopada od 1000 do 1300 w Domu Ludowym w Szymbarku.
11.
Bóg zapłać osobom, które w minionym tygodniu dbały o czystość naszej świątyni. Bóg zapłać osobom, które w minionym tygodniu dbały o czystość naszej świątyni: Zarzycki Bogdan, Wojtuń Barbara, Klewaniec Doro-ta, Trybus Wiesława, Tomasik Wojciech.
12.
W tym tygodniu czystość i wystrój naszej świątyni powierzamy przedstawicielom rodzin:
w poniedziałek:
w sobotę:
1. Tomasik Marian
1. Przybylski Jan
2. Tomasik Stanisław
2. Madej Stanisław
3. Załęska Bożena
3. Miarecki Stanisław
4. Wal Danuta
4. Szczepanik Jerzy
5. Haluch Małgorzata
5. Ruchała Marek
13.
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.
1.
2.
3.

Nowo wybranych członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej serdecznie zapraszam na krótkie spotkanie wprowadzające dziś o godz. 1500 w kościele.
15.
W związku z rocznicą męczeńskiej śmierci bł. Karoliny organizujemy w piątek wyjazd do Zabawy i
Wał Rudy na Mszę św. i drogę krzyżową śladami jej męczeństwa. Wyjazd planowany jest na godz. 1100
powrót ok. godz. 1900. Zapisy chętnych wraz z wpłatą 35 zł do wtorku włącznie.
14.

