OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Bóg zapłać za wspólną modlitwę za zmarłych zalecanych. Bóg zapłać także za
modlitwę w intencji naszej Parafii oraz wszelkie składane ofiary materialne.
2. Panu Bogu dziękujmy za wysiłek wielu pokoleń, który zaowocował niepodległością
naszej Ojczyzny i jednocześnie módlmy się o pokój, zgodę między nami oraz
o podejmowanie troski o nasze wspólne dobro.
3. Dziś ostatni dzień zapisów na wyjazd od teatru w Cieszynie.
4. Na godz. 17.00 zapraszam na modlitwy „pustego wieczoru” w intencji + ks. Piotra.
5. Wyjazd na pogrzeb z parkingu przy kościele w Sadowie o godz. 9.00. Ofiara na
transport to 10 pln, którą będzie można złożyć w autokarze. Z tej racji jutro kancelaria
będzie nieczynna.
6. W poniedziałek, 12 listopada, na godz. 17.00, zapraszam na Mszę św. w intencji
+ ks. Piotra Lewandowskiego.
7. W niedzielę 18 listopada obchodzimy Światowy Dzień Ubogich, ustanowiony przez
papieża Franciszka.
8. 25 listopada przypada Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Ostatnia
niedziela roku kościelnego.
9. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego. Polecam szczególnie w dodatku gliwickim
wywiad z Księdzem Biskupem Janem o zakończonym synodzie, oraz artykuły
dotyczące 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
10. Dzisiaj dodatkiem do gazetki jest plan odwiedzin duszpasterskich oraz wykaz grobów
z naszego cmentarza, które potrzebują doprecyzowania ich aktualnego stanu
faktycznego.
11. Spotkanie dla rodziców kandydatów do bierzmowania z klasy VIII SP i III Gim
w niedzielę, 25 listopada, po Mszy o godz. 16.00.
12. Spotkania kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbędą się:
·
·
·
·

poniedziałek (12.11.2018 r. i 19.11.2018 r.) – 20.00. kl. VIII z Sadowa,
wtorek (13.11.2018 r.) – 19.15 kl. VII ostatnie spotkanie w turze jesiennej.
wtorek (13.11.2018 r.) – 20.00 kl. III Gimnazjum – 20.11 spotkanie odwołane.
czwartek (15.11. i 22.11.2018 r.) – 19.30 kl. VII, VIII i III Gim. z Droniowic.

PROPOZYCJA PRENUMERATY GOŚCIA NIEDZIELNEGO
I MAŁEGO GOŚCIA NIEDZIELNEGO
Mały Gość Niedzielny:
Prenumerata roczna, opłata jednorazowa 11 numerów - 45 pln (2 numery gratis)
Gość Niedzielny:
Trzy możliwości opłaty prenumeraty na 1 rok:
• kwartalnie – 60 pln (4 numery gratis w ciągu roku),
• półroczna – 120 pln (4 numery gratis w ciągu roku),
• roczna – 230 pln (6 numerów gratis),

