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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

10 XI 2019

XXXII Niedziela Zwykła

1.
Dzisiaj obchodzimy XI dzień solidarności z Kościołem Prześladowanym. Papież wskazuje nam
Sudan Południowy. Jest to najmłodsze państwo świata, powstałe w 2011 r.
Dwunastomilionowe państwo po czasie wojny boryka się kryzysem żywnościowym. Co druga
osoba w kraju głoduje. Ulotki informacyjne przy kropielnicach.
2.
Codziennie o 17.30 trwa w kościele wspólna modlitwa za zmarłych. Kartki wypominkowe
prosimy wrzucać do skrzynki w prezbiterium, na tacę lub przynosić do zakrystii. Prosimy
zwrócić uwagę na wydrukowany dzień tygodnia na kartce.
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3.
Jutro (11 XI) Narodowe Święto Niepodległości. Pamiętajmy o wywieszeniu flag narodowych.
Po Mszy wieczornej zapalimy znicze przy obelisku gen. Boruty-Spiechowicza.
4.
Wspomnienia liturgiczne tego tygodnia: w poniedziałek (11 XI) św. Marcina z Tours bp., we
wtorek (12 XI) św. Jozafata bp M, w środę (13 XI) pierwszych męczenników Polski, w piątek
św. Alberta Wielkiego bp dK.
5.
Ks. Abp Andrzej Dzięga poprosił o to by każda parafia w diecezji podjęła 24 godzinne
czuwanie modlitewne i post w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Nasza
parafia czuwanie ma wyznaczone od 15 do 16 XI. W piątek po Mszy św. wystawienie
Najświętszego Sakramentu i czuwanie w kościele do Apelu Jasnogórskiego. O 21.00
przenosimy czuwanie do kaplicy Domu Parafialnego. W sobotę od godz. 15.00 czuwanie w
kościele, zakończenie przed wypominkami.
6.
Już niedługo w naszej parafii przeżyjemy "Rekolekcje u progu Adwentu". Rozpoczną się w
czwartek 21 XI i zakończą się 24 XI w niedzielę Chrystusa Króla. Poprowadzi nas ks. Zbigniew
Rzeszótko – proboszcz parafii św. Stanisława Kostki ze Szczecina. Szczegóły na afiszach.
7.
Trwa zbieranie materiałów zdjęciowych i dokumentów związanych z projektem "Pionierzy
Skolwina 1945 - 1949". Chcemy pokazać sylwetki mieszkańców Skolwina, którzy tutaj
rozpoczynali swoje powojenne życie. W planowanej książce biogramy skolwiniaków mają być
ubogacone fotografiami. Dlatego jeszcze raz prosimy o pomoc.
8.
Równo za rok odbędzie się pielgrzymka do Ziemi Świętej. Jest już ostatnia chwila aby się
zdeklarować. Informacje w zakrystii.
9.
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Dziękujemy mieszkańcom ul. Inwalidzkiej od 13 do 78 za posprzątanie kościoła; o przejęcie
posługi prosimy mieszkańców ul. Inwalidzkiej od 79 do końca.
10.
Przy wyjściu z kościoła jest do nabycia: Niedziela, Gość Niedzielny i dla dzieci Mały Gość
Niedzielny. Jest też dwumiesięcznik Miłujcie się. W przedsionku jest do zabrania darmowy
"Głos Szczecińsko-Kamieński". W zakrystii są ścienne kalendarze na 2020 r. z których ofiary
przeznaczone są na duszpasterstwo wśród bezdomnych.

Ks. Artur Rasmus
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